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EDITAL 
 

 

Publicitação do despacho proferido no âmbito da iniciativa “PARA A 

MESA” - Apoio ao setor da restauração no concelho de Santo Tirso, no 

serviço de “entrega ao domicílio” de refeições (almoços e jantares), 

nos dias 28, 29 e 30 de novembro e nos dias 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 

de dezembro de 2020 

 

 

ALBERTO MANUEL MARTINS DA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTO TIRSO: 

Torna público, para efeitos do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que, por seu despacho de 15 de dezembro do 

corrente ano, o qual se anexa ao presente edital e dele fica a fazer parte 

integrante para todos os efeitos legais, proferido ao abrigo do disposto na 

alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º e no uso da competência prevista no n.º 3 do 

artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi 

decidido dar continuidade à iniciativa “PARA A MESA”, nos mesmos termos 

estabelecidos pelo seu despacho de 13 de novembro findo, no sentido de 

colaborar com os restaurantes do concelho no serviço de entrega de 

refeições (almoços e jantares) ao domicilio, nos dias 28, 29 e 30 de 

novembro e nos dias 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2020. 

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser publicado nos termos 

legais. 

E para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e 

publicado nos termos legais. 

Santo Tirso, 15 de dezembro de 2020 

 

O Presidente 

 

Alberto Costa 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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Iniciativa “PARA A MESA” - Apoio ao setor da restauração no concelho 

de Santo Tirso, no serviço de “entrega ao domicílio” de refeições 

(almoços e jantares), nos dias 28, 29 e 30 de novembro e nos dias 1, 5, 6, 

7, 8, 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2020. -------------------------------------------- 

 

Por meu despacho de 13 de novembro de 2020, proferido ao abrigo do 

disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º e no uso da competência prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi decidido prestar apoio ao setor da restauração, no sentido de 

colaborar com todos os restaurantes do concelho de Santo Tirso, que 

mostrassem interesse em formalizar uma parceria para implementar um 

serviço gratuito de entrega de refeições ao domicilio, no âmbito da iniciativa 

“PARA A MESA”. -------------------------------------------------------------------------------- 

O referido despacho foi ratificado por deliberação da câmara municipal de 26 

de novembro findo. ----------------------------------------------------------------------------- 

A referida iniciativa contou com a adesão de cerca de 37 restaurantes, pelo 

que o balanço é “muito positivo”, quer do ponto de vista dos restaurantes quer 

dos consumidores, tendo-se registado 666 entregas. --------------------------------- 

Pelos Decretos do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de 

novembro, e n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, foi sucessivamente renovado 

o estado de emergência, com fundamento na situação de calamidade pública, 

com início às 00:00 horas do dia 24 de novembro às 23:59 horas do dia 8 de 

dezembro, e das 00:00 horas do dia 9 de dezembro até às 23:59 horas do dia 

23 de dezembro, respetivamente. ---------------------------------------------------------- 

A aplicação das referidas declarações de estado de emergência, foram 

regulamentadas pelos Decretos n.º 9/2020, de 21 de novembro, e n.º 

11/2020, de 6 de dezembro, com o dever geral de recolhimento obrigatório e 

a proibição de circulação em espaços e vias públicas aos sábados, domingos 

e feriados entre as 13:00 horas e as 05:00 horas, nos municípios de Risco 

Muito Elevado e Extremo, como é o caso do município de Santo Tirso. --------- 

Os referidos diplomas de regulamentação das declarações do estado de 

emergência preveem, a título excecional, o alargamento dos horários de 
     /      

     /     /      
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funcionamento dos estabelecimentos de restauração, neles estabelecidos, 

aos sábados, domingos e feriados e nos dias 30 de novembro e 7 de 

dezembro, apenas para serviço de refeições em regime de take-away, pelo 

que a circulação nas vias e espaços públicos é permitida para esses efeitos. - 

No entanto, no momento atual, importa continuar a conter a expansão da 

pandemia COVID-19, sem por em causa o funcionamento das atividades 

económicas, recaindo sobre o Governo e as autarquias locais a aplicação de 

medidas que possam mitigar os riscos de contágio e apoiar as atividades 

económicas mais afetadas pela pandemia. ---------------------------------------------- 

No âmbito do reconhecimento do papel fundamental das autarquias locais no 

relançamento da economia e das suas competências para apoiar o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a atividade económica de 

interesse local, veio o DL n.º 99/2020, de 22 de novembro, a clarificar a 

possibilidade de concessão de apoios por aqueles entes públicos a entidades 

e organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à 

pandemia da doença COVID-19 ou recuperação económica no contexto da 

mesma, tendo-se considerado para efeitos da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, apoio à 

atividade económica de interesse municipal, a concessão de apoios, em dinheiro 

ou em espécie, a entidades e organismos legalmente existentes, relacionados 

com a resposta à pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------- 

Nestes termos, como forma de apoio ao setor da restauração e evitar a 

aglomeração de pessoas e conter os riscos de contágio da doença por 

COVID-19, decido, a título excecional, ao abrigo das referidas normas 

habilitantes, dar continuidade à iniciativa “PARA A MESA”, nos mesmos 

termos estabelecidos pelo meu despacho de 13 de novembro findo. ------------- 

O presente despacho só produz efeitos para os dias 28, 29 e 30 de novembro 

e para os dias 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 de dezembro de 2020. ---------------- 

Remeta-se o presente despacho ao vereador Tiago João Machado Araújo e a 

reunião de câmara para ratificação. -------------------------------------------------------- 

Publique-se o presente despacho na internet no sítio institucional do 

município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Santo Tirso, Paços do Concelho, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

O Presidente 

 

 

 

Alberto Costa 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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