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EDITA 

 

EDITAL N.º 015 / 2020 

 
ASSUNTO:  SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. PROCEDIMENTOS DE EMISSÃO DE 

TITULOS DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA. 

 

O CAPITÃO DO PORTO DE LAGOS, Capitão-de-fragata Luís Filipe da Conceição Duarte, atuando, em 

especial, na sua qualidade de Autoridade Marítima, no uso das competências que lhe são conferidas pelo n.º 1, pela 

alínea (al.) a) do n.º 2, bem como n.ºs 9 e 10, todos do artigo (art.) 13.º do Decreto-Lei (Dec.-Lei) n.º 44/2002, de 

2 de março, devidamente conjugado com o previsto nos termos da al. d), n.º 1 do art. 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), torna público que: 

 

1º. A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de contágio de 

COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente;  

2º. Nesta conformidade, face à urgência na execução das medidas de contenção recomendadas pelos vários 

serviços integrados no Ministério da Saúde, de que depende a sua eficácia, importa assegurar, com caráter 

urgente e inadiável, um regime excecional que permita a implementação célere das medidas propostas, de 

modo a promover medidas que aumentem as possibilidades de distanciamento social e isolamento 

profilático; 

3º. De acrescentar, ainda, que o Governo considera que é necessário aprovar um conjunto de medidas, 

atentos os constrangimentos causados no desenvolvimento da atividade judicial e administrativa. Importa, 

por isso, acautelar estas circunstâncias através do estabelecimento de um regime específico de justo 

impedimento e de suspensão de prazos processuais e procedimentais sempre que o impedimento ou o 

encerramento de instalações seja determinado por decisão de autoridade de saúde ou de outra autoridade 

pública; 

4º. Neste sentido, tendo presente o n.º 1 do art. 15.º do Dec.-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março (diploma 

que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus 

- COVID 19), e considerando o encerramento de instalações onde devam ser praticados atos processuais, 

Determino: 

I. Considera-se suspenso o prazo para a prática do ato processual ou procedimental, 
nomeadamente referente aos seguintes procedimentos: 

a) Procedimentos concursais publicados no anúncio 01/2020 publicado no DRE 2ª 
Série n.º 3 de 06 de janeiro de 2020; 

b) Procedimentos concursais publicados no anúncio 43/2020 publicado no DRE 2ª 
Série n.º 45 de 04 de março de 2020. 

II. A suspensão estabelecida no número anterior cessa com a declaração da autoridade 
pública de reabertura das instalações. 

 

5º. A suspensão de prazos processuais ora declarada entra em vigor aos 20 de março de 2020; 

6º. O presente Edital entra em vigor no dia da sua publicação e vigora até à declaração da autoridade pública 

de reabertura das instalações. 



Para que conste, com vista a garantir o devido conhecimento público, a segurança de pessoas e espaços e bem 

assim como a produção dos adequados efeitos legais, publica-se o presente Edital que será afixado nos locais de 

estilo da Capitania do Porto de Lagos, demais sítios que permitam uma adequada informação, e no sítio 

electrónico da Autoridade Marítima Nacional (www.amn.pt). 

 

Capitania do porto de Lagos, 20 de março de 2020 

 

 

O Capitão do Porto 
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