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situação de calamidade na Região Autónonra da Madeira por razões de saúde
pitblica, com o escopo de contenção da pandemia COVID-19. com efeitos a parrir
das 0:00 horas do dia 3l de maio de 2021 atê às 23:59 horas do dia 29 dejunho de
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolução n." 560/2021

Considerando a emergência de saúde púrblica de âmbito
internacional, declarada pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a

classificação, no dia I I de março de 2020, da doença
COVTD-19 como pandemia intenracional, e a progressiva
evolução epidemiológica da COVID-19 em Portugal;

Considerando que incumbe ao Govento Regional
implementar medidas de promoção e salvaguarda da sairde
pÍrblica da população que contribuam para a contenção da
pandemia, reduzindo o risco de contágio e a progressào da
doença COVID-19, conr acolhimento no preceifuado na
Base 34 da Lei de Bases da Saúde e no Estafuto Político-
Administrativo da RAM;

Considerarrdo que as autoridades de saúde asseguran'Ì a

intervenção oportuÍÌa e disçricionária do Estado enl
situações de grave risco para a saúde pública, conrpetindo-
lhes ainda, a vigilância das decisões dos órgãos e serviços
operativos do Estado enr matéria de saúde pública;

Considerando que, as deternrinações do Governo
Regional são precedidas de parecer técnico da Autoridade
de Saúde Regional, rros termos da Base 34 da Lei de Bases
da Saúde, aprovada pela Lei n." 9512019. de 4 de setembro,
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 8212009, de 2 de abril,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 13512013, de 4
de outubro, e do tt.o 3 do artigo 2.o e ll.o 2 do artigo 4.' do
Decreto Legislativo Regional n." 9/20 13,M, de l9 de
fevereiro, diplorna que adaptou à RAM o Decreto-Lei que
estabelece as regras de designação, cotnpetência e

funcionamento das entidades que exercem o poder de
autoridade de saúde na Região Autónoma da Madeira;

Considerando que o desconfinamento deve ser planeado
por fases, com base llas recomendações dos peritos e em
dados objetivos, designadamente, a maïriz de riscol

Considerando que através da Resolução do Conselho do
Governo n." 51112021, publicada no JORAM, I série,
n.o 98, 5.o suplernento, de 3l de tnaio de 202l,foi declarada
a situação de calarnidade na Regìão Autónoma da Madeira,
até às 23:59 horas do dia 29 dejunho de 2021,ao abrigo do
artigo 8.o do Decreto Legislativo Regional n.'1612009lM,
de 30 de junho, diploma que aprovou o reginre juridico do
Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da
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Madeila, por razões de saúde pública com o escopo de
contenção da pandemia COVTD-19. e foi definido o seu
âmbito material, temporal e ten'itorial, tendo a mesma sido
objeto de alteraçào ah'avés da Resoluçào do Conselho do
Goverrro Regional n.'51312021, publicada no JORAM, I
série, número 100, 2.' snplemento, de 2 de junho de 2021

Considerando que, face à melhoria da siruação
epidemiológica na RAM em virflrde da diminuição do
nírmero de casos de infeção por SARS-CoV-2, o presel'Ìte
contexto justifica a alteração de algumas das medidas
tomadas pelo Govemo Regional, vindo permitir uma maior
abertura e reforço da atividade económica na RAM, sem
contndo pôr em causa a contenção da pandemia.

Assim, ao abtigo das alíneas a) e b) do artigo 69.' do
Estafuto Político-Administrativo da Região Autónonra da
Madeila, aprovado pela Lei n.o l3l91, de 5 de junho, com
as alterações confelidas pelas Leis n.'s 130/99, de 2l de
agosto e l2l2000, de 2l dejunho, da Base 34 da Lei de
Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.'9512019, de 4 de
setembro, da Lei n.'2712006, de 3 de julho, alterada e

republicada pela Lei n.'80/2015, de 3 de agosto, que
aprova a Lei de Bases da Proteção CiviÌ, do Decreto
Legislativo Regional n." 1612009lM, 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 alínea a) do
n.o 3 do artigo 5.o e artigo 16.'do Decreto-Lei n.'8212009,
de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n." 13512013, de 4 de oufubro, e do n." 3 do arligo 2." e n." 2
do artigo 4.o do Decreto Legislativo Regional n." 9l20l3lM,
de l9 de fevereiro, que adaptou à RAM o Decreto-Lei que
estabelece as regras de designação, competência e

funcionarnento das entidades que exercem o poder de
autoridade de saúde, o Conselho do Governo Regional,
reunido em plenário de 1 1 dejunho de202l, resolve:

I - Proceder à alteração do quadro referido na alínea
d) do número 3. e dos números 2.3,5,6, 13, 14,
16,22,23,25,2',1,28,33,34,35, 40 e 41, da
Resolução do Conselho do Governo n." 51112021,
publicada no JORAM, I série, nútnero 98, 5."
supletnetrto, de 3l de rnaio de 2021, alterada pela
Resolução do Conselho do Governo n.'51312021,
publicada no JORAM, I série, número 100, 2."
suplemento, de 2 de juúo de 2021, que passam a
ter a seguinte redação:
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VACINA LABORATORIO EFtCÁCrA

COVID-1 9 Vaccine Vaxzevria suspensâo injetável
Vacina contra a COVID-19 (ChAdOxl-s lrecombinantel)

ASTMZENECA í4 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine Comirnaty concentrado para dispersão inletável
Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modificado)

PFIZER
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID-19 Vaccine Moderna dispersáo injetável
Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modificado)

MODERNA
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID-19 Vaccine Johnson & Johnson suspensão injetável
Vacina vetorial (Ad26.COV2-S [recombinante])

JOHNSON &
JOHNSON/JANSSEN

14 DIAS APOS DOSE ÚNICA

COVID-1 I CoronaVac suspensão injetável
Vacina adsorvida (inativada)

SINOVAC/INSTITUTO
BUTANTAN

14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine Sputnik V suspensão injetável
Vacina vetorial (vetor 2 Adenovírus - rAd26 e rAd5)

INSTITUTO GAMALEYA
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine BBIBP - CorV (VeroCell) suspensão injetável em seringa
pré-cheia Vacina adsorvida (inativada) SINOPHARM

14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE
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2 t...1
a)
b)
c)

3

d)

t .l
a)
b)
c)

d)

(...);
(...);
Realizar isolamento, pelo período de l0 dias,
lro seu domicílio ou no estabelecimento
hoteleiro onde se encontle hospedado, sendo
que, se a hospedagem for inferior aos l0 dias,
o confinamento terá a duração do período da
hospedagem;
( ..).

(...);
( );
Os viajantes munidos de documento ntedico
que certifique que o portador foi vacinado
apenas cont unìa dose (em esquenlas vacinais
de duas doses), respeitado o período de
ativação do sistenta imunitário previsto no
RCM, quando se trate de doentes recuperados
da infeção pot SARS-CoV-2 (até 180 dias
após diagnóstico) ou diagnosticados com a
infe.ção após a toma da primeila dose da
vactna;
( ).

realizado nas farmácias, laboratórios, clínicas e
postos aderentes à campanha de testagem massiva
do Govelno Regional, não comportando quaisquer
encargos para os viajantes.

s-3

Nos espaços com cadeiras fixas é permitida a
ocupação máxima até 213 da sua lotaçào,
devendo ser garantido o distanciamento social
entre as pessoas;

t. .l ;
(Ret,ogado);
t. l;
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22 - 1...1
a)

b)
c)
d)

5 - No caso de o viajante recusar cumprir.
voluntaliamente qualquer uma das opçòes previstas
no número 2 da presente Resolução, bem como nos
casos em que se verifique o incumprimento do
isolamento referido na alíirea c) do meimo número,
deve a Autoridade de Saúde Regional determinar o
confinamento obrigatório, se necessário
compulsivamente, pelo período de tempo
necessário a completarern-se l0 dias desde a sua
chegada à Região, em estabelecirnento hoteleiro
para o efeito, sendo os custos referentes à
hospedagem imputados ao viajante que assim
proceda.

6 - O viajante referido no número anterior cuja
permanência na Região seja inferior ao período de
l0 dias, ficará em confinamento obrigatório em
estabelecimento hoteleiro determinadõ para o
efeito, até a hora do voo de regresso ao dedtino de
origem, sendo os custos referentes à hospedagem
imputados ao viajante.

13 - Determinar a obrigatoriedade dos viajantes que
desembarquem no Aeroporto do Porto-Santo, èm
voo com orlgem no Aeroporto da Madeira. ou
vrce-versa, serem portadores de teste TRAg, para
SARS-CoV-2, com resultado negativo. realiiado
no período máximo de 48 horas anteriores ao
desembarque, exceto se se encontrarem nas
situações previstas nas alíneas a), b), c) e d) do
número 3 da presente Resolução.

14 - Determinar a obrigatoriedade dos viajantes que
embarquem no Porto do Funchal com destino à
Ilha do Porto Santo, ou vice-versa, s€rem
portadores do teste TRAg, para SARS-CoV-2. com
resultado negativo. realizado no período máximo
de 48 horas anteriores ao embarque, exceto se se
encontrarem nas situações previstas nas alíneas a),
b), c) e d) do número 3 da presente Resolução.

16- O teste TRAg, para SARS-CoY-2 referido nos
números 13 e 14 da presente Resoluçào poderá ser

e) Sem prejuízo do disposto na alínea a), o número
máximo de pessoas permitidas é de 100
(cem), podendo este número ser superiol nas
sifuações em que as pessoas sejam portadoras
de teste TRAg, para SARS-CoV-2, com
resultado negativo, efetuado nas 48 horas
anteriores à realização das atividades/eventos.

n - É determinada a interdição de circulação na via
pública entre a I hora e as 5 horas, a fim de
garantir o dever geral de recolhimento donticiliário
no período notumo.

25 - As atividades de natureza contercial, industrial e de
serviços na Região Autónoma da Madeira manter-
se-ão em funcionamento com os condicionamentos
já em vigor do ponto de vista das regras sanitárias e
de controlo de acessos, sendo obrigatório o seu
encerramerìto até às 0:00 horas, sem prejuízo do
disposto nos números 27 ,28,30, 3l e 34.

27 - Os Restaurantes manter-se-ão em funcionamento
sujeitos às obrigaçõesjá ern vigor do ponto de vista
das regras sanitárias, distanciamento social e de
controlo de acessos, podendo funcionar até às 0:00
horas, com os seguintes condicionamentos:
a) Permissâo da lotação até 213 da capacidade,

no interior e exterior, sendo que:
i) Tratando-se de esplanada, caso a lotação

defìnida se reÍìra ao número de mesas,
aquele número será pennitido até 213 ;ii) t...1.

b) Lotação máxima de seis pessoas por mesa,
tratando-se do interior do estabelecimento, e
de dez pessoas por mesa, se for no exterior do
mesmo, salvo se pertencerem ao mesmo
agregado familiar.

28 - Os Bares e Similares, manter-se-ão em
funcionamento sujeitos às obrigações já em vigor
do ponto de vista das regras sanitáriãs.
distanciamento social e de controlo de acessos,
podendo funcionar até às 0:00 horas, com os
seguintes condicionamentos :

a) Permissão da lotação atê 213 da capacidade,
no interior e exterior, sendo que:
i) Tratando-se de esplanada, caso a lotação

definida se refira ao número de mesas,
aquele número será permitido atê,213:ii) t. lb) t. l;

c) Lotação máxima de seis pessoas por mesa,
tratando-se do interior do estabelecimento, e
de dez pessoas por mesa, se for no exterior do
mesmo, salvo se penencerem ao mesmo
agregado familiar.
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33 - As atividades referidas llo presente nÍtmero ficam
ainda sujeitas aos segttintes condicionarnentos:
a) Os supernrercados fttnciotrarão com a lotação

aÍé 213 da sua capacidade;
b) As lojas comerciais e centros comerciais

funcionarào com a lotação aïé 213 da stta
capacidade;

c) Os ginásios funcionarão com a lotação aïé 213

da sua capa.cidade, inclusive nas aulas de
grupo, no interior, sendo que, deve ser
assegulado o distattciamento social mínimo de
2 metros por pessoa;

d) (Revogado);
e) (Revogado).

34 - Todos os estabelecimct.ttos de jogos de forfuna ou
azar, casit.tos, bingo ou sinrilares nrattter-se-ão em
Íìncionanrento com os condicionanlelltos já em
vigor do ponto de vista das regras sarlitár'ias e de

controlo de acessos, designadanrente, a lotaçào até
213 da sua capacidade, podendo funcionar até às

0:00 horas.

35 - No âmbito das atividades pedestres de rurismo
cultulal ou de furismo de ar livre, quer em nteio
urbano, quer em meio rut'al ou espaço natural, os
plofissionais de informação turística, desde que
salvaguardadas as específicas regras em vigor para
o local de visitação, podenr acomparrhar até 50
futistas, devendo assegurar o distanciamento social
de dois metfos entre pessoas, salvo se do mesmo
agregado familiar.

40 - Os locais de culto funcionarão cotn a lotação ate
213 da sua capacidade, cotn os seguintes
condicionamentos:
aì
b)
c)
d)

4l - Nas ceiebrações pós-religiosas ou clvts,
notueadamente, e sel.Ìì excluir, festas de
casamentos, batizados, primeiras comunhões,
crismas, festas de finalistas e reuniões fanliliares, a

sna realização respeitará as seguintes obrigações:
a) E pennitida a octtpação atê 213 da lotação

total do local ou espaço onde deconerá a festa
ou a cerimónia, caso esta se realize fora dos
locais de culto;

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o

número máximo de pessoas permitidas é de
100 (cem). podendo este nÍtmero ser superior
nas situações em que as pessoas seJam
portadoras de teste TRAg, para SARS-CoV-2,
corn resultado negativo, realizado nas 48
horas anteriores às celebrações refèridas no
número 4l;

c) [ ];
d) Lotaçào máxima de seis pessoas por mesa,

tratando-se do interior do estabelecimento. e

de dez pessoas por mesa, se for no exterior do
mesmo, salvo se pcrtencerem ao mesmo
agregado familiar, não sendo contabilizado
para este nírmero crianças corn idade inferiot a
l2 anos;

e) Todos estes eventos têm de respeitar o horário
de encemamento de bares e testattt'acão. até às
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0:00 horas, e o recolhel obrigatório a partir da
I hora."

Alterar as subalíneas i e ix da alínea b) do p<-lnto 2,
e o ponto 3, do Anexo T, previsto na alínea b) do
rrírmero 44 da Resolução do Conselho do Govemo,
n." 5lll202l, publicada no JORAM, I série.
número 98, 5." suplemento, de 3l de maio. qtte
passam a ter a segninte redação:

[ .]:

lx-

De acordo com as condições técnicas das

estnlturas ou unidades, as visitas devem
respeitar utn nitnrero máxirno de 2 visitantes,
por dia e por utente, duas vezes por senìaÌÌa:

Os visitantes deveÍn efetÌlar teste rápido de

antigénio até 48 horas antes da visita, de l5
ern 15 dias.

3. E perrnitida a deslocaçào dos residentes em Estrunlras
Residenciais para ldosos (ERPI), no Lar lìesidencial dcr

Centro de Inclusão Social da Madeira (CÌSM) e nas

Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)
da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM
(RCCI-RAM), ao exterior, nonreadamente à casa da

farnília/pessoas de referência, não setrdo necessário no

regresso ao estabelecintento, o cumprirnento de

isolamento, no caso enl qtte o residente seja portador de

teste TRAg, para SARS-CoV-2, com resultado negativo.

eÍèfuado nas 48 horas auteriotes ao regt'esso. ou de

doculnento médico que ceftifique que o pottadol está

recuperado da doença COVID-19, ernitido nos últimos
180 dias. ou no caso de ter sido vacinado contra a

COVID-19. seja portador do documento médico previsto
na alinea b) in /ìne, alíneas c) e d) do númelo 3 da

Resolução do Couselho do Govemo. n." 5 I 1/202 I ,

publicada no JORAM. I sérìe. número 98. 5."

suplemento. de 3 t de maio de 202 1."

3- São revogados os núlneros 10, 11, 15, a alínea c)
do número 22, as alirrcas d) e e) do número 33, a

alínea a) do número 36, o nirmero 37, a alínea a) do
número 38 e o número 39 da Resolução do
Conselho do Governo n." 5lll202l, publicada no
JORAM I série, número 98, 5.' suplemento, de 3l
de rnaio de 2021.

4 - Autorizar a retoma da prática desportiva, em
contexto de competição. dos vários escalões de
todas as modalidades federadas de alto risco, que
constam do anexo 3, da Orientação da DGS
n.' 03612020. atualizada a l7 10412021.

5 - Autorizar a prática desportiva de lazer, em
contexto de treino e competição de todas as

modalidades de alto risco qtte constam do anexo 3,
da Orientação da DGS n." 03612020. atualizada a

t710412021.

]I
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2

'2

t
i.

l
l
l
l

6 Autorizar a prática das atividades fisicas. no
âmbito do lazer, que impliquem, designadamente,
contacto face-a-face entre os praticantes, de acordo
com o ponto l9 da Orientação da DGS
n.' 03612020, anralizada a 1710412021.

A retoma da prática desportiva dos pontos
anteriores. imolica o cumnrimento de ttm olano de

a
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contingência
utilizadas.

para as infi'aestruturas desportivas

s-5

modificação das circunstâtrcias que fiindamentam a
sua detelminação.

I 5 - Em anexo à presente Resolução é republicado, em
versão consolidada, incorporando as alterações
introduzidas pela presente Resolução, o articulado
da Resolução n." 5ll/2021, de 3l de maio. alterada
pela Resolução n." 51312021 , de 2 de junho.

l6 - A presente Resolução produz efeitos às 0:00 horas
do dia 15 de junho de 2021, com exceção das
alterações efefuadas aos números 13, 14 e 16 da
Resolução n.' 51112021, de 3l de maio, que
produzem efeitos às 0:00 hotas do dia 2l dejunho
de 2021, nrantendo-se em vigor enquanto perdurar
a declaração de situação de calamidade na Região
Autórroma da Madeira.

Presidência do Governo Regional. - O PResneNrE no
GoveRNo REGToNAL, Miguel Filipe Machado de
Albuquerque

(a que se r.efere o 
" "i:ï;rr.rente Resorução)

Versão consolidada do articulado da Resolução
n." 5l I12021 , de 3 I de maio, altelada pela Resolução

n." 513/2021, de 2 de junho

I - Declarar a sifuação de calamidade na Região Autó-
noma da Madeira, nos termos do artigo 8." do De-
creto Legislativo Regional n." l6l2009AvÍ, de 30 de
juúo, que aprova o regime jurídico do Sistema de
Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira,
por razões de saúde pública com o escopo de con-
tenção da pandemia COVID-19, cujo âmbito mate-
rial consta dos números seguintes, corn efeitos a
partir das 0:00 horas do dia 3I de maio de 2021 até
às 23:59 horas do dia 29 de juúo de 2021.

2 - Determinar a obrigatoriedade de cada viajante que
desernbarque nos aeroportos e portos da Região
Autónoma da Madeira de qualquer território exte-
rior à RAM, ficar obrigado a cumprir em alternati-
va, e sob a vigilância e orientação das autoridades
de saúde competentes, o estabelecido numa das
alíneas seguintes:
a) Apresentar comprovativo da realização de tes-

te PCR de despiste ao SARS-CoV-2 com re-
sultado negativo, desde que realizado no perí-
odo máximo de 72 horas anteriores ao embar-
que;

b) Realizar, com recolha de amostras biológicas
à chegada, teste PCR de despiste da infeção
por SARS-CoY-2. a promover pela autoridade
de saúde, devendo garantir o integral cumpri-
mento da vigilância e auto reporte de sintomas
e das medidas de prevenção da COVID-l9,
até à obtenção de resultado negativo do referi-
do teste;

c) Realizar isolamento, pelo período de l0 dias,
no seu domicílio ou no estabelecimento hote-
leiro onde se encontre hospedado, sendo que,
se a hospedagem for inferior aos 10 dias, o
confinamento terá a duração do período da
hosnedasem:

]I
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8 - Autorizar o acesso do público às infi'aestrutur.as
desporïivas para treinos e eventos/competições
desportivas, no cumprimento dos seguinte qnesitos:
a) Utilização máxima de 50oÁ da lotação da

i n fraestrutura despoltiva ;
b) Distanciamento fisico qÌle garanta a separação

de 2 metros entre espetadores, com exceçào
de pessoas do mesmo agregado familiar;

c) Todos os espetadores devem utilizar máscara;
d) Existência de circuitos de entradas e saídas

próprios e separados de forma bem definida e,
sempre que possível, preconìzar a circulação
nunr só sentido, evitando o cruzamento entre
pessoas.

9 - O ptomotor dos treinos e eventos/contpetiçòes
desportivas deve assegurar o cumprimento das
imposições do porrto anterior', o rigoroso controlo
das entladas e, sempre que possível, a existência de
sinaletica conr indicaçòes claras sobre os locais a
util izar pelos espetadores.

l0- A desobediência a ordem ou mandado legítimos
emanados pela autoridade de saúde 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." do Código Penal, por força do
estipulado no artigo 16.o do Decreto-Lei
n." 8212009, de 2 de abril, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.o 13512013, de 4 de outubro, e
do artigo I Lo por força do n.o 4 do artigo 6.'da Lei
n." 2712006, de 3 de julho, alterada e republicada
pela Lei n.'80/2015, de 3 de agosto, que aprova a
Lei de Bases da Proteção Civil.

I I - Autorizar a realização dos carnpos de férias a partir
do dia I de julho, sendo obrigatório o clÌmprintento
de um plano de contingência.

12 - Determinar que a execução do disposto na presente
Resolução é coordenada e rnonitorizada pelas
Autoridades de Saúde e de Proteção Civil
competentes, ficando as mesmas, desde já,
autorizadas a solicitar a colaboração das forças de
segurança, bem como a utilização de recursos
humanos e materiais da administração pública
regional.

l3 - O incumprimento das disposições previstas na
presente Resolução constitui contra-ordenação nos
termos do artigo 3.u do Decreto-Lei n.u 28-B/2020,
de 26 de junho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n." 8-N2021. de 22 de janeiro,
adaptado à Região pelo artigo 18." do Decreto
Legislativo Regional n.'12120201M, de l0 de
agosto, e está sujeito à aplicação das medidas de
polícia constantes do artigo 6.u do reÍèrido
diploma.

l4 - O regime estabelecido na presente Resolução é de
natureza excecional e está sujeito a avaliação
constante por palte das autoridades competentes.
podendo ser objeto de revisào, caso ocona a
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d) Não desembarcar ou regressal' ao destino de
origem ou a qualquer outro destino fora do
ten'itório da Região Antónoma da Madeira,
cumprindo, até à hora da partida, isolamento
no domicilio ou no estabelecimerrto hoteleiro
em que se encontre hospedado.

O estabelecido no número 2 da presente Resolução
compolta as segttintes exceções:
a) As crianças até aos I I anos de idade;
b) Os viajantes que estejam munidos de docu-

mento médico que certifique que o portador
está recuperado da doença COVID-19 aquan-
do do desembarque no território da Região
Autónoma da Madeira, emitido nos últimos
I 80 dias, ou de docunrento que certifique que
o portador foi vacinado contra a COVID-19,

Sern prejuízo das situações previstas nos números
2 e 3 da presente Resolução, estabelecem-se os se-
guintes critérios para a subrnissão a teste PCR de
despiste de infeção do SARS-CoY-2, na infincia e

pré-adolescência:
a) Crianças a partir dos 12 anos, sob parecer pré-

vio das Autoridades de Saúde;
b) Crianças com critérios de suspeita da doença

COVID-19;
c) Crianças cujos familiares ou acompanhantes

sejam casos suspeitos;
d) Outras situações validadas pelas Autoridades

de SaÍrde.

l4 dejunho de202l

de acordo com o plano preconizado e respel-
tado o período de ativação do sistema imurritá-
rìo previsto no Resumo das Características do
Medicamento (RCM);

c) Os viajantes munidos de documento médico
que certifique que o portador foi vacinado
apenas com uma dose (em esqrÌemas vacinais
de duas doses), respeitado o período de ativa-
ção do sistema imunitário previsto no RCM,
quaudo se trate de doentes recupetados da in-
feção por SARS-CoV-2 (até 180 dias após di-
agnóstico) ou diagnosticados com a irrfeção
após a toma da primeira dose da vacina;

d) Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c),
apeÍÌas são consideradas as vacinas e os perío-
dos de ativação do sistenra imunitário que
constam do quadro abaixo.

hora do voo de regresso ao destino de origem, sen-
do os custos referentes à hospedagern irnputados ao
viajante.

7 - Determinar que os viajantes de voos divergidos do
Aeroporto da Madeira para o Aeroporto do Porto
Santo devem manter-se em isolamento obrigatório
no aeroporto até o etnbarque, por via aérea, para a

Madeira, nos termos seguintes:
a) Os viajantes que desejem peÍïnanecer no Por-

to Santo ou viajar para a Madeira, por via ma-
rítima, devem realizar teste PCR no AeropotÍo
do Porto Santo. por uma equipa indicada pela
Autoridade de Saúrde de âmbito municipal;

b) Os viajantes referidos na alínea anterior. deve-
rão permanecer em isolamento obrigatório até
obtenção dos resultados dos testes PCR;

c) Os viajantes que prossigam viagem aérea do
Aeroporto do Potto Santo para o Aeroporto da
Madeira, em voo distinto do voo de origem.
devem ser identificados e reportadas as identi-
ficações à Autoridade de Saúde que estiver no
Aeroporlo da Madeira, que avaliará, de acordo
com os critérios que estão definidos. sobre a
dispensa de teste se apresentar PCR negativo,
verificação das exceções ou deteminação de
realização de teste PCR.

8 - Determinar a obrigatorieclade de todos os viajantes
residentes no território da Resiâo Atttónoma cla
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No caso de o viajante recusar cumprir voluntarta-
mente qualquer uma das opções previstas no núme-
ro 2 da presente Resolução, bem como nos casos
em que se verifique o incumprimento do isolamen-
to referido na alínea c) do mesmo nútmero, deve a
Autoridade de Saúde Regional determinar o confi-
namento obrigatório, se necessário compulsiva-
mente, pelo período de tempo necessário a comple-
tarem-se l0 dias desde a sua chegada à Região, em
estabelecimento hoteleiro para o efeito, sendo os
custos reÍèrentes à hospedagem imputados ao via-
jante que assim proceda.

O viajante retèrido no número anterior cr"rja perma-
nência na Região seja inferior ao período de l0 di-
as, ficará em confinamento ohrigatório em estabe-
lecimento hoteleiro determinado oara o efeito. até a

VACINA LABORATORIO EFICACIA

COVID-1 I Vaccine Vaxzevria suspensão injetável
Vacina contra a COVID-19 (ChAdOxl-s frecombinanteì)

ASTRAZENECA
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine Comirnaty concentrado para dispersão injetável
Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modiÍicado)

PFIZER
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID-19 Vaccine Moderna dispersão injetável
Vacina de mRNA contra a COVID-19 (com nucleósido modificado)

MODERNA
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID-19 Vaccine Johnson & Johnson suspensão inietável
Vacina vetorial (Ad26.COV2-S [recombinante])

JOHNSON &
JOHNSON/JANSSEN

14 DIAS APOS DOSE ÚNICA

COVID-19 CoronaVac suspensão injetável
Vacina adsorvida (inativada)

SINOVAC/INSTITUTO
BUTANTAN

14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine Sputnik V suspensão injetável
Vacina vetorial (vetor 2 Adenovírus - rAd26 e rAdS)

INSTITUTO GAMALEYA
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE

COVID 19 Vaccine BBIBP - CorV (VeroCell) suspensão injetável em seringa
pré-cheia Vacina adsorvida (inativada)

SINOPHARM
14 DIAS APOS A
SEGUNDA DOSE
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I 7- Todos os passageiros que tenham efetuado, a ex-
pensas próprias, um teste PCR previamente à che-
gada aos aeroportos da Região, assim como, aque-
les viajantes a que se refere as alítreas b) e c) do
n.o 3, poderão beneficiar de um teste rápido de an-
tigénio ou de um teste PCR de despiste da infeção
por SARS-CoV-2, aquando da saída do territórìo
da Região Autónoma da Madeira, caso exista a
obrigação legal de o apresental'para fins de admis-
são de enh'ada no seu país de destitro, sendo os en-
cargos com este novo teste suportados pelo Gover-
no Regional.

18- Para efeitos do disposto no núrmero anterior, os
passageiros que necessitem de efetuar teste à saída
da Região para regressar ao seu país de origenr de-
vem proceder ao pedido de agendamento para a re-
alização do teste PCR de despiste da infeção por
SARS-CoV-2 através do registo em
www.madeirasafe.com, com a antecedência mírri-
ma de 4 dias (96 horas), ou, enì alternativa, realizar
um teste TRAg, para SARS-CoV-?, nas farmácias
aderentes, nos termos do disposto no n.o I da Reso-
lução do Conselho de Govemo n." 25012021, de l5
de abril, na redação dada pela Resolução do Conse-
llro de Governo n.o 44912021 , de 2l de maio.

l9 - Manter em vigor na Região Autónoma da Madeira
a obrigatoliedade do uso de máscara de proteção à
doença COVID-19, nos termos do disposto no De-
creto Legislativo Regional n." l4-Al2020/\4, de 5
de novernbro, nas seguintes sifuações:
a) Por todos os cidadãos, maiores de seis anos de

idade, para o ac^esso, ,circulação ou pemranên-
cia em espaços fechados, ou locais de acesso e
vias públicas, selnpre-que o distanciarnento fì-
slco recorneudado pelas autoridades de saúde
se mostre irnpraticável;

b) Nos transportes públicos coletivos de passa-
geìros e individuais e transporte coletivo de
cflanças.

20 - Determinar a retoma dos horários normais de fun-
cionamento e atendimento ao público de todos os
serviços e organismos da administração pública re-
gional e do setor empresarial da Região, e o conse-
quente regresso de todos os trabalhadores ao traba-
lho presencial nos sens locais de trabalho habituais,
sem prejuízo das competências dos respetivos diri-
gentes máximos para, no respeito daquele princí-
pio, mas considerando as respetivas especificidades
e as recomendações da autoridade de saúde em ma-
téria de distanciamento entre postos de trabalho,
poderem:
a) Determinar a constituição de equipas de traba-

lho com horas de entrada e saída distintas ou
desfasadas;

b) Determinar a aplicação de diferentes modali-
dades de horário ou a definição de esquemas
de rotatividade;

c) Recorrer ao teletrabalho. desde que seja cele-
brado acordo entre trabalhador e empregador.

2l - É permitida arealizaçío de provas de conhecimen-
tos, assim como a aplicação de outtos rnétodos de
seleção, no âmbìto de procedimentos concursais de
recn-rtamento, desde que respeitados os seguintes
condicionamentos:

Madeira, que desembarquem nos aeropottos da
Madeira e Porto Santo, em voos oriundos de qual-
quer território exterior à RAM, de efetuarem o se-
gundo teste PCR de despiste ao SARS-CoV-2 entre
o quinto e o sétimo dia após a realização do primei-
ro teste PCR de despiste ao SARS-CoV-2, devendo
garantir no período compreendido entre o desem-
barqne e a realizaçào do segundo teste, o integral
cumplimento da vigilância e arÌto reporte de sinto-
mas e das medidas de prevenção da COVID-19, até
à obtenção do resultado negativo do segundo teste.

9 - Determinar a obrigatoriedade de todos os viajantes
emigrantes madeirenses e seus familiares, estudan-
tes que fi-equentenr estabelecimentos de ensino su-
perior sinrados na RAM ou fora desta ou em Pro-
granras de Mobilidade (ERASMUS ou outros), que
desen.rbarquenì nos aeroportos da Madeira e Poito
Santo, enr voos oriundos de qualquel'tel'ritório ex-
terior à RAM, de efetuat'em o segundo teste PCR
de despiste ao SARS-CoV-2 entre o quinto e o sé-
tinro dia após a realização do printeiro teste PCR
de despiste ao SARS-CoV-2, devendo garanril no
período contpreendido entre o desenrbarque e a l.e-
alização do segundo teste, o integral cumprimento
da vigilância e auto reporte de sintontas e das me-
didas de prevenção da COVID-19, até à obrenção
do resultado do segundo teste.

10 - (Revogado)

ll - (Revogado)

12 - Os testes PCR de despiste de infeção por SARS-
CoV-2 considerados para efeitos do estipulado na
presente Resolução, são os certificados pelas auto-
ridades nacionais e recornendados pelas autorida-
des de saúrde internacionais, pelo Cenrro Europeu
de Controlo de Doenças (ECDC) e pela Organiza-
ção Mundialde Saúde (OMS).

l3 - Determinar a obrigatoriedade dos viajantes que de-
sernbarquem no Aeroporto do Porto Santo, em voo
corn origem no Aeroporto da Madeira, ou vice-
versa, serem portadores de teste TRAg, para
SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado
no período máxirno de 48 horas anteriores ao de-
sembarque. exceto se se encontrarem nas situações
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do núrmero 3 da
presente Resolução.

14 - Determinar a obrigatoriedade dos viajantes que
embarquem no Porto do Funchal com destino à
Ilha do Porto Santo, ou vice-versa, serem portado-
res do teste TRAg, para SARS-CoV-2, com resul-
tado negativo, realizado no período máximo de 48
horas anteriores ao embarque, exceto se se encon-
trarem nas situações previstas nas alíneas a), b), c)
e d) do núrmero 3 da presente Resolução.

15 - (Revogado).

16 - O teste TRAg, para SARS-CoV-2 referido nos nú-
meros 13 e 14 da presente Resolução poderá ser
realizado nas farmácias, laboratórios, clínicas e
postos aderentes à campanha de testagem massiva
do Govemo Regional, nào comportando quaisquer
encarsos Dara os vlalantes.
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a) Cumprimento do distanciamento socìal entt'e
os candidatos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscara, bem co-
mo a disponibitizaçào de uma solttçào à base
de álcool gel pala desinfeção das mãos à en-
trada do local;

c) Após a realização do metodo de seleção todas
as zonas e objetos em contacto corn os candi-
datos deverão ser devidamente desinfetados.

22 - Sào permitidas as atividades culturais e artísticas,
incluindo eventos culnrrais e conferências, enl es-
paços interiores e exteriot'es, desde que sejam ob-
servadas as seguiutes regras:
a) Nos espaços cont cadeiras fixas é pernritida a

ocupação nráxinta até 213 da sua lotação, de-
vendo ser garantido o distartciamento social
entre as pessoas;

b) Nos espaços sem cadeiras fixas dever-sc-á ve-
rificar a relação de 4m2 por pessoa;

c) (Revogudo);
d) Deverão ser respeitadas todas as orientações e

nornìas de segurança deternrinadas pelas Au-
toridades de Saúde e de Proteção Civil cornpe-
tentes, nonìeadanrente, a obrigatoriedade do
uso de nráscara, controle da tempetatura cor-
poral, higienização das mãos, distanciatnento
social, etiqueta respiratória, e a criação de
pel'cursos de entrada e saída dos espaços;

e) Sem prejuízo do disposto na alínea a), o nú-
mero máximo de pessoas permitidas é de 100
(cem), podendo este nútnero ser superior uas
situações em que as pessoas sejam portadoras
de teste TRAg, para SARS-CoV-2, cont resul-
tado negativo, efetuado nas 48 horas auterio-
res à realização das atividades/eventos.

23 - E determinada a interdição de circulação na via
pública entre a I hora e as 5 horas, a firn de garan-
tir o dever geral de recolhimento dorniciliário no
periodo noturno.

24- O estabelçcido no número anterior comporta as se-
guintes exceções:
a) Deslocações profissionais, couforme atestado

por declaração;
b) Profissionais de saúde e outros trabalÌradores

de instituições de saÍrde e de apoio social;
c) Agentes de proteção civil. militares. inspeto-

res da Autoridade Regional das Atividades
Económicas (ARAE) e forças de segurança;

d) Ministros de culto;
e) Pessoal das missões diplomáticas e consula-

resl
f) Deslocações por motivos de saúrde;
g) Acolhimento de emergência de vítimas de

violência doméstica ou tráfico de seres httma-
l10s;
Assistência a pessoas vulneráveis ou pessoas

corn deficiência:
Cumprimento de responsabilidades parentais;
Assistência médico-veterinária urgente;
Exelcício da liberdade de implensa;
Retomo ao domicílio no âmbito das desloca-
ções admitidas;
Deslocaçòes aos aeropotlos da RAM. e aos
portos do Funchal e Porto Santo, para embar-
oue e desembaruue tle oassaseiros:

l4 dejunho de202l

n) Deslocaçòes em h'ansportes pÍtblicos, táxis e

TVDE, no ârnbito das exceções admiticlas no
presente número;

o) Profissionais de parrificação, para a realizaçào
do trabalho noturro;

p) Deslocações dos agt'icultores, para se desloca-
rem às parcelas das suas explolações agrícolas
para efeitos da utilização da água de rega a

que têm dileito no âmbito da normal gestào do
regadio público ou privado;

q) Outros motivos de força maior, desde qtle se

demonstre serem inadiáveis ou justificados.

25 - As atividades de natureza comercial, industrial e de

serviços na Região Autónoma da Madeira mallter-
se-ão em firncionanrento conl os condicionanlentos
já enr vigol do ponto de vista das regras sanitárias e

de controlo de acessos, sendo obrigatório o seu elì-
celrarnento até às 0:00 lroras, senr plejuízo do dis-
posto nos núnreros 27,28,30,31 e 34.

26 - Ficam excecionados do número atrterior os seguin-
tes estabel ec inlentos:
a) Farmácia de oficina;
b) Clínicas, consultórios médicos e veterinários,

serviços médicos ou outros serviços de saúde
e apoio sociall

c) Serviços de oxigenio e gases nredicinais ao
domicílio;

d) Postos de abastecinrento de combustível (só
para abasteciureuto de veículos);

e) Setor da panificação;
0 Atividade porruária de carga e descarga de

tnercadorias e a sua distribuição;
g) Os estabelecimentos comerciais situados no

interior dos aeroportos da Madeira e do Porto
Santo, após o controlo de segurança dos pas-
sagelros;

lÌ) As empresas que exerçaÌn atividade 11o setor
de serviços, que tenham sido contratadas por
algurn dos setores de atividade identificados
nas alíneas anteriores, por entidades ligadas à

prestação de serviços essenciais, na aceção do
disposto no artigo 10.' do Decreto-Lei n.o l0-
N2020, de l3 de março, na sua redação arual,
ou ainda pelas entidades públicas referidas no
núrnero l6 da presente Resolução, desde que
devidamente credenciadas pela entidade con-
tratante do serviço a prestar;

i) Os Engenhos de cana-de-açúcar. a respetiva a

safra e circulação na via pública - atendendo
ao facto de o período de laboração da cana-de-
açúrcar se realizar entre março e maio. betn
como a circulaçào na via pública, de todas as

viaturas que executem tarefas relacionadas
com aquela atividade para além dos horários
previstos.

27- Os Restaurantes manter-se-ão em ftincionamento
sujeitos às obrigaçõesjá em vigor do ponto de vista
das regras sanitárias. distanciamento social e de
controlo de acessos. podendo funcionar até 0:00
horas, com os seguintes condicionamentos:
a) Pennissão da lotação até 213 da capacidade,

no interior e exterior. sendo que:
i) Tratando-se de esplanada, caso a lotação

definida se refira ao trÍrmero de mesas.
aquele nitmet'o será oerrnitido até 2/3:

]I
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d) Garantia da limpeza e desinfeção do espaço e
equipamentos após cada serviço de refeição.

33 - As atividades referidas no presente núrmero ficam
ainda sujeitas aos seguintes condicionamentos:
a) Os supermercados ftincionarão com a lotação

atê 213 da sua capacidade;
b) As lojas comerciais e centros comerciais fun-

cionarão com a lotação até 213 da sua capaci-
dade;

c) Os ginásios funcionarão com a lotação até 213
da sua capacidade, inclusive nas aulas de gru-
po, no interior, sendo que, deve ser assegura-
do o distanciamento social mítrimo de 2 me-
tros por pessoa;

d) (Ret,ogado);
e) (Ret'ogado).

34 - Todos os estabelecinlentos de jogos de forfina ou
azar, casinos, bingo ou similares manter-se-ão enr
funcionamento com os condicionamentos já em vi-
gor do ponto de vista das regras sanitárias e de con-
trolo de acessos, designadamente, a lotação até 213
da sua capacidade, podendo fiurcionar ate às 0:00
horas.

35 - No âmbito das atividades pedestres de turismo cul-
tural ou de turisnro de ar livre, quer em meio urba-
no, quel'em meio rural ou espaço natural, os pro-
fissionais de informação turística, desde que salva-
guardadas as específicas regras eln vigor para o lo-
cal de visitação, podem acompanhar até 50 ruristas,
devendo assegurar o distanciarnento social de dois
metros entre pessoas, salvo se do mesmo agregado
familiar.

36 - A organização e realização, por empresas de ani-
mação furística ou por agências de viagens e tnris-
mo, de atividades de turisrno cultural, de turisrno
de ar livre ou de mero transporte no âmbito das su-
as atividades próprias, podem ser efetuadas, desde
que cumpridas as regras em vigor para cada um
dos locais de visitação e ainda:
a) (Revogado);
b) Disponibilizar produto de higienização das

mãos, sem prejuízo do seu uso obrigatório à
entrada do veículo;

c) Uso de máscara de proteção pelos clientes e
colaboradores;

d) Limpeza e desinfeção do interior do veículo
após cada prestação de serviço.

37- (Re,"ogado).

38 - E igualmente autorizado às empresas de animação
turística o exercício de atividades marítimo-
turísticas na condição de cumprimento das seguin-
tes obrigações:
a) (Revogado):
b) Disponibilizar produto de higienização das

mãos, sem prejuízo do seu uso obrigatório à
entrada para a embarcação;

c) Uso de máscara de proteção pelos clientes e
colaboradores;

d) Limpeza e desint'eção do interior da embarca-
ção após cada prestação de serviço.

39 - (Revosado\.

ii) Se a lotação for respeitante à área de
ocupação do espaço, a disposição das
mesas deve obrigatoriamente garantir um
distanciamento de pelo menos 2 metros
entre as pessoas.

b) Lotação máxima de seis pessoas por mesa,
h'atando-se do interior do estabelecimento, e
de dez pessoas por mesa, se for no exterior do
mesmo, salvo se pertencerem ao mesmo agre-
gado familiar.

28 - Os Bares e Similares, manter-se-ão em funciona-
mento sujeitos às obrigações já em vigor do ponto
de vista das regras sanitárias, distanciamento iocial
e de controlo de acessos, podendo funcionar ate às
0:00 horas, com os seguintes condicionamentos:
a) Permissão da lotação até 2/3 da capacidade,

no interior e exterior, sendo que:
i) Tratando-se de esplanada, caso a lotaçào

definida se refira ao número de mesas,
aquele número será permitido até 213;

ii) Se a lotação for respeitante à área de
ocupação do espaço, a disposição das
mesas deve obrigatoriamente garantir um
distancianrento de pelo menos 2 metros
entre as pessoas.

b) Proibiçào de consumo de comida ou bebida ao
balcão ou de pé no estabelecimento, incluindo
esplanadas.

c) Lotação máxima de seis pessoas por nlesa,
tratando-se do interior do estabelecimento, e
de dez pessoas por mesa, se for no exterior do
mesnro, salvo se pertencerem ao nresmo agre-
gado familiar.

29- Mantém-se enr vigor a proibição de consumo de
áÌcool na via pública, espaços ao ar livre de acesso
ao público ou nas irnediações de estabelecirnentos
cornerciais, sendo igualmente proibida a penna-
nência de clientes no interior dos restaurantes, ba-
res e sirnilares para além da sua hora de encerra-
mento.

30 - Os Restaurantes/Bares e Similares siruados no inte-
rior dos aeroportos da Madeira e Porto Santo, na
área reservada após o controlo de segurança dos
passageiros, funcionarão nos seus horários nor-
lnats.

3l - Os empreendimentos turísticos e os estabelecimen-
tos de alojamento local mantêm os seus normais
horários de funcionamento, sendo que, fora dos pe-
ríodos de funcionamento autorizadòs para o sector
da restauração e demais arividades 

'de 
serviços.

apenas é admissível a prestação de serviços aos
seus hóspedes, designadamente, o de refeições.

32 - Nos estabelecimentos de restauração, bebidas e si-
milares, incluindo hotelaria, bem como em cantinas
e refeitórios. o serviço de buffet pode funcionar em
ryoÇ9 de self-service, com talherès e pinças indivi-
dualizados p.ara cada utilizador e shjeito aos se-
gurntes condlclonamentos:
a) Disponibilização de produto de higienização

das mãos à entrada do espaço;
b) Fila unidirecional e manutenção de distancia-

mento lÌsico entre pessoas:
c) Quando exequível, privilegiar a utilização de

recipientes individualizados e de alimetrtos
previamente embalados:
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40 - Os locais de culto funcionarão com a lotação até
2/3 cla sua capacidade, com os segttintes condicio-
llamelltos:
a) l)eve ser- rcspeitado distanciamento entre os

fiéis, aquarrdo das celebrações;
b) E obrigatório o uso de máscara no intet'iot' ilo

local de culto e durante a cerimónia. bem co-
mo a disponibilização de ltma solução à base

de álcool gel pala desinfeção das màos à en-
trada do local;

c) Após os atos religiosos todas as zonas e obje-
tos em contacto com os fiéis deverào ser devi-
damente desìnfetados;

d) É recomendado que após as celebraçòes todos
os fieis deverào abanclonar o local sent qual-
quer convívio no adt'o ou espaço con.Ìunl.

4l - Nas celebrações pós-r'eligiosas ou civis, nomeada-
mente, e sem excluir, festas de casanrctrtos, batiza-
dos, prinreiras comunhões, crisnras, festas de fina-
listas e leuniões familiales, a sua realização rcspci-
tará as seguirrtes obrigações:
a) E pernritida a ocupação aïé 213 da lotaçào to-

tal do local ou espaço onde decorrerá a festa
ou a cerimótria, caso esta se realíze fora dos
locais de culto;

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o
número nráxinro de pessoas pernritidas é de
100 (cem), podendo este número set' superior
nas situações enì que as pessoas sejanl porta-
doras de teste TRAg, para SARS-CoV-2, com
resultado negativo, realizado nas 48 horas au-
teriores às celebrações referidas no tútnero
4t:

c) Devefir ser respeitadas as regras deternìinadas
pela autoridade de saúide ern matéria de dis-
tançiatnento e uso de tnáscara. que é obrigató-
ria em todos os motnelttos que não exista con-
sumo de alimentos ou bebidas;

d) Lotaçào máxima de seis pessoas por ntesa,
tratando-se do interior do estabelecinento. e

de dez pessoas por lnesa, se for no exterior do
lneslÌlo, salvo se pertencerelÌl ao ntesmo agre-
gado familiar, não seudo contabilizado para
este uúurero crianças çorn idade inferior a 12

anos;
e) Todos estes ev€ntos têrn de respeitar o horário

de enceramento de bares e restauração. até às

0:00 horas, e o recolher obrigatório a partir da
I hora.

42 - Os estabelecimentos de educação/ensino, públicos
e privados. retomam o seu horário normal de fun-
cionamento.

43 - Tendo em conta a retoma do ensino presencial. os

alunos deverào permatrecer no recinto escolar du-
rante os intervalos entre as suas aulas.

44 - Auïorizar, no âmbito das t'espostas sociais;
a) A reaberfura dos Centros de Dia. dos Centros

de Convívio e dos Centros Comunitários. a

partir do dia I de junho de 2021, devendo es-
tes estabelecimentos cumprirem de forma ri-
gorosa as orientações e normas de segulança
determinadas pelas autoridades de saÍtde com-
petentes, nomeadameute. a obrigatoriedade dct

uso de máscara. conh'ole da temoeratura cor-
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poral, higienização das mãos, distanciamento
social. etiqueta respiratórìa e crìaçào de percur-
sos distintos de entrada e saída dos espaços;

b) As visitas às Estruturas Residenciais para [do-
sos (ERPI), ao Lar Residencial do Cenh'o de
Inch-rsão Social da Madeira (CfSM) e às Uni-
dades de Cuidaclos Continttados Integrados
(UCCf) da Rede de Cuidados Continuados In-
tegrados da RAM (RCCI-RAM). conr as re-
grãs e enquadt'amento resultantes do Anexo I
à presente Resoluçào;

c) As visitas às Casas de Acolhimento para Cli-
anças e Jovens, com as mesmas regras estabe-
lecidas resultantes do Anexo, referido no nú-
mero anterior.

45- Autorizar a conrpetiçào desportiva das equipas
seniores com participaçào enì Canrpeonatos Naci-
onais Regularés, nas infi-aestt'uturas desportivas da
RAM.

46 - Considet'ando o anexo 3 da Orientação da DGS
n." 03612020, afualizada a 1710412021, é autorizada
a retorlla:
a) Da prática desportiva, em colltexto de tleino e

cornpetição, dos vários escalões de todas as

modalidades federadas de baixo risco:
b) Da prática desportiva delazer, em contexto de

h'eino, das restantes modalidades de baixo tis-
co;

c) Da prática desportiva, em contexto de treino,
dos vários escalões de todas as modalidades
federadas de medio risco;

d) A retorna da prática desportiva, em contexto
de competição, dos vários escalões, de todas
as tnodalidades federadas de médio risco;

e) A prática desportiva de lazer, em contexto de
cornpetição, de todas as rnodalidades de baixo
I l5Cú,

0 A retoma da prática desportiva de lazer, em
contexto de treino e conrpetiçâo, de todas as

rnodalidades de medio risco;
g) A retoura da prática desportiva, em cotttexto

de treiuo, dos vários escalões de todas as nlo-
dalidades federadas de alto risco.

4J - Autorìzar a prática das atividades fisicas individu-
ais, no âmbito do lazer, desde que se garauta, de-
signadatnente, o distanciamento fisico pernlâÌ1ente
de pelo menos três metros entre praticantes, de
acoido com o ponto 17 da Orientação da DGS
n." 03612020. arualizada a 1110412021.

48 - Autorizar a prática das atividades fisicas. no âmbi-
to do lazer, que embora não salvaguardem o dis-
tanciamento entre praticantes, decorrem sem con-
tacto face-a-face, de acordo com o ponto 18 da
Orientação da DGS n.'036/2020. atualizada a

t710412021 .

49 - Apoiar, através do Plano Regional de Apoio ao
Dèsporto da época 202012021, as equipas regionais
integradas nas competições nacionais de clubes. no
escalão sénior, sempre que estas teúam de realizar
jogos. na condiçào de visitadas, fora da Região. de
1 de março a 30 de juúo de 2021.

50 - A retoma da prática desp<-lrliva dos pontos anterio-
rcs. implica o cttmprimento de ttm plano de contitl-
gência para as infraestrutur'as despotlivas utiliza-
dac

]I
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Conselho do Govemo n."s 39512021, publicada no
JORAM, I série, n.o 82, 5.o suplemento, de 7 de
maio de 2021, e 44812021, publicada no JORAM,
Isérie, n.n9l,3.o suplemento, de 20 de maio de
2021 , esta última retificada pela Declaração de Re-
tificação r"r." 2012021, publicada no JORAM, I se-
rie, n.o 92, de 21 de maio de 2021 .

59 - A presente Resoluçào produz efeitos às 0:00 horas
do dia 3l de maio de 2021, mantendo-se em vigor
até às23:59 horas do dia 29 dejunho de 2021.

Funchal, 27 de maio de 2021.

Presidência do Governo Regional. - O PnesngNTE Do
GovERNo RectoNeL, Miguel Filipe Machado de Albuquer-
que

Anexo I

(a que se refere a alínea b) do n.'44 da presente Resolução)
Estruturas Residenciais para ldosos (ERPI), Lar Residencial
do Centro de Inclusão Social da Madeira (CfSM) e Unida-

des de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede de
Cuidados Continuados Integrados da RAM (RCCf -RAM)

l. Devem ser observadas as seguintes normas gelais:
a) A instituição deve ter um plano para operaci-

onalização das visitas e ter identificado um
profissional responsável pelo processo;

b) A instituição deve comunicar aos familiares e
outros visitantes as condições nas quais as vi-
sitas decorrem;

c) A instituição deve garantir o agendamenro
prévio das visitas, de forma a garantir a utili-
zação adequada do espaço que lhe está aloca-
do, a respetiva higienização entre visitas e a
manutenção do distanciamento fisico apropri-
ado;

d) A instituição deve ter organizado urn registo
de visitantes, por data, hora, nome, contacto e
residente visitado;

e) As pessoas que participam na visita devem
manter o cumprimento de todas as medidas de
distanciarnento fisico, etiqueta respiratória,
higienização das mãos e utilização adequada
de máscara ciúrgica;

0 As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos
de COVID-l9 ou com contacto com Ìtm caso
suspeito ou confirmado de COVID-19 nos úrl-
timos 14 dias, não devem realizar ou receber
visitas.

Devem ser observadas as seguintes normas especi-
ficas, relativamente a:
a) Aspetos relacionados com a Instituição:

i. A instituição deve disponibilizar. nos
pontos de entrada dos visitantes, materi-
ais informativos sobre a correta utiliza-
ção das máscaras, higienização das mãos
e conduta adequada ao período de visitas;

ii. A instituição deve acautelar que, no mo-
mento da primeira visita, os seus profis-
sionais informam os tàmiliares e outros
visitantes sobre compoftamentos a adotat'
de forma a reduzir os risaos inerentes à
situação;

5l- Autorizar o uso de balneários, zona de vestiários e
de duches das instalações desportivas, salvaguar-
dando a distância de segurança de dois metros en-
tre utentes, salvo quando se trate de acompanhantes
de pessoas com neçessidades especiais, ou ainda
quando os vestiários e duches possuam comparti-
mentos individuais, caso em que não é exigida a
distância atrás imposta.

52 - Aprova as regras de utilização das zonas de lazer e
churlasqueiras localizadas em espaço florestal e
ár'eas protegidas. definidas no Anexo II à presente
Resoluçào, cabendo ao Colpo de Polícia Florestal e
Vigilantes da Natureza a fiscalização do respetivo
cumprinrento.

53- Determinar que todas as pessoas estão obrigadas ao
dever de cunrprimento das orientações emitidas pe-
las autoridades de saúde competentes e ao deveide
cumprinrento e de colaboração das medidas previs-
tas na presente Resolução.

54- A desobediência a ordem ou mandado legítimos
emanados pela autoridade de saúde estabelecidas
no âmbito da presente Resolução faz incorer os
lespetivos infratores na pr'ática do crime de deso-
bediência previsto e punido nos terntos do artigo
348.' do Código Penal, por força do estipulado no
artigo 16.' do Decleto-Lei n.'82l2009, de 2 de
abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n." 13512013, de 4 de outubro, e do artigo ll.o por
força do n.o 4 do artigo 6.o da Lei n.o 2712006, de 3
de julho, alterada e republicada pela Lei
n.'80/2015, de 3 de agosto, que aprova a Lei de
Bases da Proteção Civil.

55 - Determinar que a execução do disposto na presente
Resolução e coordenada e monitorizada pelas Au-
toridades de Saúde e de Proteção Civil competen-
tes, ficando as mesmas, desde já, autorizadas a so-
licitar a colaboração das forças de segurança, bem
como a utilìzação de recursos humanos e materiais
da administração pública regional.

56 - O iucumprimento das disposições previstas na pre-
sente Resolução constitui contraordenaçào nos
termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 28-B/2020,
de 26 de junho, alterado e republicado pelo Decre-
to-Lei n.o 8-N2021, de 22 de janeiro, adaprado à
Região pelo artigo 18." do Decreto Legislativo Re-
gional n.o 12120201}14^. de l0 de agosto, e está sujei-
to à aplicação das medidas de polícia constantes do
artigo 6.o do referido diploma.

57 - O regime estabelecido na presente Resolução é de
natLreza excecional e está sujeito a avaliação cons-
tante por parte das autoridades competentes, po-
dendo ser objeto de revisão, caso ocolra a modlfi-
cação das circunstâncias clue fundamentam a sua
deterrninação.

58 - São revogadas todas as disposições constantes de
Resoluções do Conselho do Governo Regional que
contrariem o disposto na presente Resolução, bèm
como as Resoluções do Conselho do Governo n."s
32512021. publicada no JORAM I série, n.o 74,3."
suplemento, de 26 de abril de 2021,36212021, pn-
blicada no JORAM, I série, n.o 78, 4." suplemerito,
de 30 de abril de 2021, e ainda as Resoluções do

2
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iii. A instiruição deve garantit' que a visita
decorre em espaço ptóprio, amplo e com
condições de arejamento (idealmente, es-
paço exterior), não deventlo ser realiza-
das visitas na sala de convívio dos túen-
tes ou no próprio quarto, exceto nos ca-
sos em que o utente se encontre acamado
(nos casos de quartos partilhados terão de
ser criadas condições de separação fisi-
ca);

iv. A instituição deve assegurar tapete bacte-
ricida para desinfeção do calçado à en-
trada da InstiftÌição;

v. A instituiçào deve sinalizar e assegurar o
distanciamento fisico elltre os participan-
tes na visita, ntantendo, pelo nrenos, 2
metros entre as pessoas, e identificando,
visivelmente, as distâncias;

vi. A instin-rição deve disponibilizar', ou veri-
ficar se os visitantes usam os produtos
para higienização das mãos, antes e após
o período de visitas;

vii. A instituição deve, sempre que possível,
definir e sir.ralizar con'edores e portas de
cilculação apenas para as visitas, diferen-
tes dos de utentes e profissionais;

viii. A instituiçào deve certificar-se do cunt-
plimento das regras definidas pela Auto-
ridade Regional de Saúde, para a conten-
ção da transmissão da COVID-19, nonle-
adamente a coneta utilização de másca-
ras cirúrgicas pelos residentes e utelltes
durante as visitas;

ix. A instituição deve reforçar a limpeza e

desinfeçào dos espaços utilizados pelos
visitantes após cada visita.

b) Aspetos relacionados com os Visitantes:
i. De acordo com as condições técnicas das

estluturas ou unidadcs, as visitas dcvcm
respeitar um número máximo de 2 visi-
tantes, por dia e por uteÌlte, duas vezes
por serÌlana;

ii. As visitas devetn ser realizadas em dia e

hora, previamente marcada, e pelo tempo
limitado de I hora;

iii. Os visitantes devem respeitar o distanci-
amento fisico face aos utentes, a etiqueta
respiratória e a higienização das mãos;

iv. Os visitantes devem utilizar tnáscara ci-
rurgica dttrante todo o período de perma-
nência na instituição. A máscara ciúrgi-
ca a utilizar pelo visitante deverá Íicar à

responsabilidade do próprio;
v. Os visitantes não devem levar objetos

pessoais. géneros alimentares ou outros
produtos;

vi. Os visitantes não devem circular pela ins-
tituição, nem utilizar as instalações sani-
tárias dos utentes (se não for possível,
deve ser definida uma instalação sanitária
de utilização exclusiva pelos visitantes
durante o período de visitas, qne deve ter
as pofias de acesso pemanentemente
abertas, de modo a diminuir a necessida-
de de contacto com as poltas e puxadores
e ser higienizada. entre visitas e antes de
voltar a ser utilizada pelos utentes);

vii. Os visitantes que testem positivo a CO-
VID-19 devem informar a autoridade de
saúde local. caso tenham visitado a insti-

tuição até 48 horas antes do início dos
sintomas;

viii. Os visitantes em isolamento profilático
não podenr efetuar visitas:

ix. Os visitantes devem efeluar teste rápido
de antigénio até 48 horas antes da visita,
de 15 em I 5 dias.

E permitida a deslocaçào dos residentes em Estnt-
tnras Residenciais para Idosos (ERPf), no Lar Re-
sidencial do Centro de Inclusão Social da Madeira
(CISM) e nas Unidades de Cuidados Continuados
Integrados (UCCf) da Rede de Cuidados Contintta-
dos Tntegrados da RAM (RCCI-RAM), ao exterior',
ruomeadamente à casa da família/pessoas de refe-
rêrrcia, não sendo neçessário no regresso ao estabe-
lecimento, o cunrprimento de isolamento, no caso
em que o residente seja portador de teste TRAg,
para SARS-CoV-2, com resultado negativo, efetu-
ado nas 48 horas anteriores ao regresso, ou de do-
cumerlto médico que certifique que o portador está
recupelado da doença COVID-19, emitido nos úl-
timos 180 dias, ou no caso de ter sido vacinado
corltra a COVID-19, seja portadol' do documento
médico previsto na alínea b) in fine, alíneas c) e d)
do núrnero 3 da Resolução do Conselho do Gover-
no, n.o 5lll202l, publicada no JORAM, I série,
número 98, 5.' suplemento, de 3l de nraio de 2021 .

As Estruturas Residenciais para ldosos (ERPI), o
Lar Residencial do Centro de Inclusào Social da
Madeira (CfSM) e as Unidades de Cuidados Con-
tinuados Integrados (UCCI) da Rede de Cuidados
Continuados Integrados da RAM (RCCIRAM) de-
vern ainda, sempre que necessário, incentivar e ga-
rantir os meios para que os utentes possalÌl comu-
nicar corn os familiares e atnigos através de meios
telemáticos, corno vídeo charnada ou telefone, en-
tre outros.

Os procedimentos e medidas adotadas pelas Estru-
turas Residencìais para ldosos (ERPI), pelo Lar
Residencial do Centro de Inclusão Social da Ma-
deira (CISM) e pelas Unidades de Cuidados Conti-
nuados Integrados (UCCI) da Rede de Cuidados
Contimrados Integrados da RAM (RCCIRAM), ora
propostos são excecionais, e poderão ser ajustados,
arnpliados ou restringidos, sendo monitorizados de
forma contínua e objeto de avaliação pernanente,
devendo subsistir pelo período que vigorar o estado
de emergência e enquanto forem considerados ne-
cessários e imprescindíveis para garantir a segu-
rança dos Residentes e Colaboradores.

Mediante a situação epidemiológica local e na es-
trutrra ou unidade (incluindo situações de surlo)
pode ser determinada, pela Autoridade de Saúde
Regional, a restrição ott sttspensão de visitas. por
tempo limitado.

Anexo II
(a que se refere o n." 52 da presente Resolução)

I - Durante a permanência nas zonas de lazer e

chrurasqueiras é obrigatório obselar a regra de
distanciamento social de dois metros entre si.

J.

4

5

6.

2 E proibido o aglomerado de pessoas salvo
quando con'espondam ao mesmo agregado



familiar e nunca em número superior a l0
pessoas.

3 - Por cada conjunto, de uma mesa e de dois
bancos, é autorizado o número máximo de du-
as pessoas, exceto se pertencer ao mesmo
agregado familiar.

4 - Nos fogareiros é obrigatório o distanciamento
social de dois metros entre utilizadores.

6 - As insüalações sanitárias permanecerão encer-
radas, exceto as que forem possível garantir a
sua regular higienização.

'7 - A recolha dos resíduos que os utilizadores
produzirem é obrigatória, independentemente
da sua natureza e tipologia, devendo ser trans-
portados pelos mesmos até aos devidos pontos
de recolha.

8 - Os utilizadores devem assegurar as medidas e
os cuidados necessários à sua proteção indivi-
dual, para salvaguarda da Saúde Pública.

5 - Todos devem cumprir as regras de etiqueta
respiratória e de higienização das mãos.
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jomal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração Publica e da Modenúzaçâo Administrativa.

Os preços por lauda ou por fração de lauda de
Uma lauda......................€ 15.91 cada
Duas laudas....................€ 17,34 cada
Três laudas..................... € 28.6ó cada
Quatro lâudas.................€ 30.56 cada
Cinco laudas ..................€ 31.7 4 cada
Seis ou nrais laudas........€ 38.56 cada

anúncio sào os seguintes:

A estes valorcs acrsce o inrposto devido.

Números e Suplementos - Preço pol página € 0,29

CORF.ESPONDÊNflA

PrrBLrcÀçÕES

EXEMPLÂR

ASSINATT'MS

EXECUçÃOGRÁFICA

IMPRESSÃO

DEPÓSNOLEGAL

Anual
Unra Série..............................C 27.66
Duas Séries............................€ 52.38
Três Séries.............................€ 63.78
Completa ...............................€ 74.98

€ l5,9ll
€ 34.68:
€ 85.98:

€ t22.24:
€ 158,701
€ 231.36

Semestral
€ 13,75:

€ 26.281

€ 3 r.95;
€ 37.1 9.

A cstrs volores acre*enr os portes dd corÈio, (Poíarir n-" l/2006, de l3 dcjanÈiro) c o Íüposto dÈvido.

Gabinete do Jomal Oficial
Gabinete do Jornal Oficial
Número 181952102


