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GOVERNO
Decreto-Lei n." l2l 2020
As Medidas Gerais no Âmbito da Situação de
Calamidade

Em 11 de Março de 2020 a OMS - Organizaçáo
Mundial da Saúde, declarou o surto do novo
coronavírus como pandemia munclial. Nesse âmbito,
desde o passado dia 17 de Março de 2020, que foi
dccretado o Estado de Emergência em Saúde
Pública ern São Tomé e Príncipe e todas medidas
rcstritivas excepcionais, consideradas como necessárias
e adequadas, no âmbito do processo de prevenção e
combate à pandemia do Coronavírus, foram decretadas
pelo Governo durante os 90 dias da vigência do Estado
de Ilmersência em Saúde Publica no País.

Nurra primeira etapa, as medidas adoptadas foram
de âmbito sanitário e preventivo e visavam evitar a
entrada do r,írus no País. Na segunda etapa, depois da
confirmação da existência de casos positivos em São
Tomé, passor.l-se para a fase de combate e controlo da
disseminação do vírus entre a popilação.
Apesar da taxa de infecção no Pais ser alta e ainda
persistir o risco de contágio, as taxas de letalidade, de
intemamento e de recuperados indicam que a situação

Ministros n."

2312020, a Situação de Calamidade
Pública em todo o território Nacional, para o período
de 16 de Juúo à 31 de Julho de 2020;

Considerando ainda, que durante a vigência da
Situação de Calamidade, a referida Lei de Base,
permite a adopção de um conjunto de medidas
extraordinárias até ao regresso à situação de
normalidade;
Assim, nos termos do artigo 1 1." da Lei n.o 4/2016 Lei de Base da Protecção Civil e Bombeiros e no uso
das faculdades conferidas pela alínea c) do artigo I 1 l.'
da Constituição da República, o Governo Decreta o
seguinte:

Artigo 1."
Objecto

1. As medidas sanitárias definidas no presente
Decreto-Lei visam a protecção da colectividade, a
diminuição do risco de contágio pelo COVID-I9 entre
a população e a salvaguarda da saúde pública.

2. Quando implementadas, as medidas referias no
número 1, deverão garantir o pleno respeito pela
integridade e dignidade das pessoas, famílias e da
comunidade.

não está descontrolacla.

Artigo 2.o
implementação

tr'ases de

Assirr, considerando que os meios de testagem e a
capacidade de combate ao COVID-19 evoluíram
consideravelmente nos últirnos tempos, com a melhoria
da formação e treinamento do pessoal da Saúde, com o

reforço dos meios e materiais de protecção para as
equipas médicas e a instalação e funcionamento pleno
do Hospital de campanha e instalação do laboratório
para testes PCR, que começará a funcionar em breve;
Atendendo que, completado o ciclo de 90 dias de
vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública,
com as consequências que se conhece para o País, ao
nível económico, financeiro e social, o Governo
decidiu delinear nma estrategia de desconfinamento
faseado da população, no sentido de estabelecer algum
equilíbrio entre as rnedidas preventivas de carácter
sanitário e o regresso gradual da actividade económica
no País;

Tendo

o

Governo declarado, nos ternlos dos
3.'e do artigo 21.'da Lei n.o
412016 Lei de Base da Protecção Civil e
Bombeiros, através da Resolução do Conselho de
números 4 e 5 do artigo

Durante a vigência da Situação de Calamidade e
nos termos do presente Decreto-Iei, são definidas 3
fases de implementação das medidas sanitárias,
nomeadamente:

a)

Fase 1 - de 16 à 30 de

b)

Fase 2

c)

Fase3-de 16à31 deJulhode2020.

-

Juúo de2020;

de 1 à 15 de Julho de 2020;

Artigo 3."
Regras gerais sanitárias

l. Para fazer face a

Situação

de

Calamidade

decorrente da pandemia coronavírus, são adoptadas

as

seguintes regras gerais sanitárias, que devem ser
observadas por todos os cidadãos e as entidades
públicas e privadas:

a)

Orientação para o recolhimento domiciliar, ou
seja, os cidadãos devem evitar sair de casa,
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b)
c)

autoridades sanitárias.

Limitação de aglomeração de pessoas nas vias
públicas à um máximo de 8;

durante todo o período da Situação de Calamidade.

e)

3. As

Confinamento domiciliar obrigatório paÍa
pessoas com resultados de testes positivos e em
vigilância activa, como forma de diminuir o
risco de contágio;

d)

funcionários e clientes e respeitar as orientações

excepfirando-se as situações de trabalho ou de
carácter urgente e inadiável;

Obrigação de uso de máscara, por todos os
cidadãos a partir dos 8 anos de idade, nas vias
públicas, em todos os lugares públicos
fechados e nas viaturas (públicas e privadas),
salvo se o condutor for o único ocupante;

medidas descritas

no número I

das

vigoram

Artigo 4.'
Dever de comunicação de casos suspeitos
É recomendado o controlo de temperatura à entrada
dos estabelecimentos de acesso público, devendo as
entidades responsáveis, na hipótese de identificação de
casos suspeitos, com sintomas visíveis da infecção com

COVID-l9, impedir a entrada e

comunicar
imediatamente às autoridades sanitárias locais.

Artigo 5.'
Lotação máxima dos táxis, autocarros e outro

tipo de

transporte público

em 213

Protecção dos cidadãos vulneráveis

da

1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos

capacidade oficial;

r,ulneráveis à infecção por COVID-I9, nomeadamente:

0

g)

Respeito pela orientação de distanciamento
fisico entre os cidadãos em todos os locais
públicos (i,5 m de distância, no mínimo).
Obrigação de marcação desta distância, no
chão ou nos assentos colectivos, nos casos dos
estabelecimentos dê acesso ao público, com
fita-cola colorida ou tinta;

4
b)

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

Pessoas

com doença crónica considerada

risco, de acordo com as orientações

de
das

autoridades sanitarias, designadamente,

os

doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os

doentes cardiovasculares, os
Obrigação de cumprimento das orientações das

doentes

respiratórios crónicos e doentes oncológicos;

autoridades sanitarias;

h)

Obrigação

de

higienização

e

c) Gestantes;
d)

frequente dos espaços públicos e privados;

,

Obrigação de lavagem das mãos com água e
sabão ou de desinfectáJas à entrada de todos
os estabelecimentos e instituições públicas ou

k)

Crianças menores de 10 anos.

2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número
anterior, incluindo os que tenham a sua guarda crianças
menores de 10 anos, quando detentores de vínculo

laboral com entidade pública

privadas de acesso público;

j)

i

desinfecção

ou privada, estão

dispensados da actividade laboral presencial enquanto

a

Desaconselhamento de funerais e velórios com
mais de 20 pessoas (Os funerais das vítimas do
COVID-19 respeitam um protocolo proprio);

vigorar

Encerramento dos bares e discotecas devido ao

trabalho domiciliar, é garantido o pagamento do salario
correspondente à 80% do total da remuneração.

Situação de Calamidade, devendo estar

submetidos ao rogime de trabalho em domicílio.

3. Em caso de impossibilidade de realização
alto risco de contágio e perigo para a saúde

do

pública;

l)

Proibição de realização de festas populares,
"fundões" e festivais musicais devido ao alto
risco de contágio

e

perigo para a saúde pública.

2. As instituições públicas e privadas devem garantir

as condições essenciais de piotecção individual

dos

Artigo 6."
Serviços públicos

1. Na fase l, os serviços da Função Pública
funcionam em horário único, das 7:30h. às 13h,
mantendo o pessoal intercalado;

de.Iunho de 20

/
2. Na fase 2 e 3, os serviços da Função pública

d)

As cadeiras e mesas devem ser desinfectadas
apôs a saída dos clientes todos os dias depois

passam a funcionar com horário normal de expediente,
com a presença de todos os fuircionários, exceptuando
os casos previstos no artigo anterior.

do encerramento.

Artigo 9.'
Mercados municipais

Artigo 7.o
Comércio e serviços

I

1. Na fase 1, o comércio e serviços gerais, incluindo

1. Nas Íases e 2, os mercados municipais praticam
o horário de funcionamento das 5h às 15h, em processo

os bancos comerciais, empresas de telecomunicação e

de venda alternada pelos feirantes, com encerramento

lavandarias, funcionam

aos domingos;

em horário

reduzido,

compreendido entre as 7:30h e as 15h, exceptuando-se
as padarias, postos de combustível e farmácias, que
praticam o horário compreendido entre as 6h e as 18h e
as empresas que trabalham por tumos;

2. Na Íase 3, os mercados municipais passam a
praticar o horário de funcionamento das 5h às 17h, em
processo de venda altemada pelos feirantes, com
enceÍramento aos domingos.

2. Nas fases 2 e 3, o comércio e serviços gerais
funcionam em horário normal definido pelas

Artigo 10.'
Construção civil

autoridades competentes.

1. Na fase 1, é permitida o funcionamento das
empresas de construção civil em horario único

Artigo 8.'
Restaurantes e similares

compreendido entre as 7h e as l5h. Fica estabelecido a

1. Na Íhse 1, é permitido a abertura dos

cafés,

pastelarias, restaurantes e roulotes, em horário reduzido

de funcionamento, das 7h as 16h, com a ocupação de
'metade da capacidade dos estabelecimentos e um
máximo de 4 pessoas por mesa. No período das 16h às
22h,podem funcionar em regime de take away;
2. Nas fases 2 e 3, os estabelecimentos referidos no
número 1 passam a praticar o horário normal de
funcionamento definido pelas autoridades competentes,
com ocupação de metade da capacidade dos
estabelecimentos e um máximo de 4 pessoas por mesa.

3. Sem prejuízo da observância das regras gerais e
transversais, definidas no artigo 3o e das directrizes
especificas das entidades competentes, as actividades
dos restaurantes e similares funcionam nos seguintes
termos:

.)

Garantia de formação e treino

dos
trabalhadores, bem como os equipamentos de

protecção individual adequados;

b)

necessidade de autorização prévia do sector
competente paÍa a realizaçáo de qualquer serviço
extraordinario fora deste horário.

2. Nas fases 2 e 3, as empresas podem praticar

horário normal definido pelas autoridades competentes.

Artigo 11."
Actividades religiosaf
1. Na fase 1, é permitido a realização de missas e
cultos, em dias alternados, com ocupação de ll3 da
capacidade de lotação das igrejas ou templos.

2. Nas fases 2 e 3, é permitido a

realização dé
com
ocupação de
missas e cultos, em dias alternados,
50Yo dacapacidade de lotação das igrejas ou templos.

3. Sem prejuízo da observância das regras gerais e
transversais, definidas no artigo 3.", as actividades
religiosas funcionam nos seguintes termos:

a)

Proibição dos serviços de alimentação em
regime self-service e de atendimento ao balcão;

c) A

ementa deve ser apresentada num quadro
geral ou em papel, colada à mesa, de forma a

irnpedir o

seu

funcionários e clientes;

manuseamento

Pelos

o

Afixação no exterior dos locais de culto da
capacidade de lotação do espaço;

b)

Os recipientes para oferta devem ser colocados
em pontos de fácil acesso, devendo os fiéis
deslocarem-se ao respectivo local ob'servando o
devido distanciamento fi sico;
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c)

Os locais de culto devem ser desinfectados e
ventilados pelo menos três vezes por semana;

d)

É recomendado que as celebrações em espaço

37
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2. Na fase 2, é autorizada a reabertura do espaço
aéreo e permitido a realizaçã,o dos voos comerciais
provenientes dos países da CPLP, respeitando os
regulamentos internacionais da aviação civil .

fechado tenham uma duração máxima de duas

3. Na fase 3, é

horas;

e)

a Situação de Calamidade,
ficam suspensas a realização de peregrinações
ou procissões, atendendo o alto risco de
contágio que as actividades dessa nahreza
Enquanto vigorar

Artigo

12."

1. Na fase 2, é permitido o retorno às aulas
presenciais para alunos do ensino superior, do 12.o ano

e do ensino profissional, distribuídos por um máximo
de 20 alunos por sala.

2. O calendário escolar reajustado e a situação dos
alunos dos outros ciclos escolares afectados pela
pandemia do COVID-l9 serão regulamentados em

Artigo 15.'
Prática de desporto
1. E permitido a prática de desporto de lazer pelos
cidadãos, exceptuando as modalidades colectivas, pelo
alto risco de contagio que elas comportam.

2. É permitido o regresso aos treinos dos praticantes
profissionais de desportos individuais durante z
Situação de Calamidade.

3. Na Íhse 3, é permitida o funcionamento

dos

ginásios.

4. Mediáas adicionais de prevenção poderão ser
regulamentadas por Despacho Conjunto entre os
Ministros tutelares dos sectores da Aviação Civil e da

diploma próprio.

Artigo 13.'
Ligações marítimas e aéreas entre São Tomé

a realização dos voos

aviação civil.

comportam.

Aulas presenciais

autorizad a

comerciais e charters, provenientes de toda aparte do
mundo, respeitando os regulamentos internacionais da

Saúde.

e

Príncipe
1. Nas fases I e 2, é permitido o transporte de
passageiros por via marítima e a realização de voos
especiais entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe,
mediante a realizaçáo prévia, até 24 horas antes, de
testes de despistagem do COVID-I9 no percurso São
Tomé

-

Príncipe.

Artigo 14.'
Voos comerciais

l, é permitido a realizaçáo

de

voos
comerciais excepcionais de repatriamento, apenas para
passageiros nacionais ou cidadãos estrangeiros
residentes em São Tomé, mediante auÍorizaçáo prévia.

do Ministro tutelar do sector dos transportes

é

respeitando os regulamentos internacionais da aviação

civil.

É permitido o f,rncionamento dos museus, realização

de exposições de cultura e artes e aberhrra das
bibliotecas durante a Situação de Calamidade, no
horário compreendido entre as 8h e as 17h.

2. Na fase 3, - É permiti do a realização de voos
comerciais regular entre ilhas de São Tomé e do
Príncipe e do transporte de passageiros por barco,
respeitando os regulamentos internacionais da aviação
civil.

1. Na fase

Artigo 16.'
Actividades culturais

Artigo 17.'
Reuniões e palestras

L Nas Íases 2 e 3, é permitido a rcalizaçáo de
palestras e reuniões, em espaço fechados, que não
devem exceder a lotação de 50% da capacidade da sala,
nem o número máximo de 50 pessoas.
2. A restrição elencada no número I não condiciona
realizaçáo ,de reuniões plenárias na Assembleia
Nacional, desde que se verifique a aplicação das

a

medidas gerais sanitárias.
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Artigo 22."
Medidas sancionatórias

Artigo 18."
Visita à estabelecimentos hospitalares

e

prisionais

1. Nos

I . Nas Íases 2 e 3, é permitido as visitas aos doentes
intcrnados nos estabelecimentos hospitalares, nos lares

de

idosos

casos

de

recusa

à

realização dos

procedimentos recomendados e definidos no presente
Decreto-Lei, os órgãos competentes, com o objectivo
de atender o interesse público e evitar o perigo ou risco
colectivo, devem adoptar as medidas administrativas

e aos reclusos nos

estabelccimentos
gerais
sanitárias.
prisionais, respeitando as regras
2. E proibida as visitas aos doentes com COVID-i9.

cabíveis.

3. As restrições de acesso definidas no número 1 não
abrangem as visitas de advogados no exercício das suas
funções.

Artigo l9.o

2. O Ministério da Saúde deve produzir
recomendações e orientações para a implementação
dos procedimentos previstos no presente Decreto-Lei,
nos termos da Lei n.' 09/2018, Lei Base de Saúde, de
06 de

Juúo

e demais legislações relacionadas.

Estabelecimentos hoteleiros e casinos

l.

Nas Íases

2 e 3 e permitida a

Artigo 23.'
Incumprimento

abertura dos

estabelecimentos hoteleiros, residenciais e casinos.

2. Sem prejuízo da obscrvação das regras gerais e
transversais, dcfinidas no arligo 3.", e das directrizes
especificas definidas pelo Ministério do Turismo, os
estabelecimentos referidos no ponto 1 funcionam nos
seguintes termos:

a) Garantia de formação e treino

dos

Em caso de incumprimento das medidas previstas
neste Decreto-Lei, as autoridades competentes devem
apurar as eventuais práticas de infracção administrativa
previstas na Lei n.o 5197, Estatuto da Função Pública,
de 01 de Dezembro, bem como os crimes contra a
saúde pública e os crimes de desobediência, ambos
previstos na Lei n! 06120L2, Código Penal, de 06 de
Agosto.

trabalhadores, bem como os equipamentos de
protecção individual adequados;

b)

Mudança de roupa dos quartos e limpeza

e

As

adecluada desinfecção das instalações;

c)

Manutenção, limpeza

e

desinfecção

Artigo 24."
Financiamento

das

superficies e das máquinas de jogo.

despesas necessárias para

â

execução de

quaisquer acções previstas no presente Decreto-Lei,
são asseguradas pelo Ministério do Planeamento,

Finanças

e Economia Azul, que manterá relatórios

actualizados de todas as despesas realizadas.

Artigo 20.'
Implementação

Compete

aos Titulares dos

Artigo 25.'
Entrada em vigor
Departamentos

Ministeriais, em razão da matéria, implementar, fazer
cumprir e adoptar as medidas necessárias à eficácia do
presente Diploma, seguindo as orientações do Comité
de Crise do Governo, criado no âmbito do cornbate à
pandemia do COVID-19.
Artigo 21."
Dever de colaboração
Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o
dever de colaboração no cumprimento de ordens ou
instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela

segurança, protecção

civil e

saúde pública para

concretização das medidas do presente diplon-ra.

a

O presente Decreto-Lei entra em vigor a partir das
00:00h do dia 16 de Junho de 2020 e é válido até ao dia
31 de Julho.

Visto e aprovado no Conselho de Ministros
Extraordinário em 12 de Junho de 2020.- PrimeiroMinistro e Chefe do Governo, Jorge Lopes Bom Jesus;
Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, e
dos Assuntos Parlamentares; Wuando Borges Castro
de Andrade,' Ministro das Infraestruturas, Recursos
Naturais e Ambiente, Osvaldo António Ciavtd Viegas
D'Ábreu; Ministro do Planeamento, Finanças e
Economia Azul, Asvaldo Tavares dos Santos Vaz;
Ministro da Defesa e Ordem Interna, Ot"n Aguiar
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Sacrantenlo

e Sousa; Ministra da

Justiça,

Administração Pública, e Dircitos Humanos, Ivete da
Graça rlos Santos Lima Correia; Ministra da E'ciucação
e Ensino Superior, Juliela lzidro Rodrigues; Ministra
clo Ttrrismo, Cultura, Comercio e Industria, Maria da
Graça de Olive ira Lavres; Ministro da Saúde, Edgar
l,[arureL Azet,edo Agostinho clas l{eve.
Promulgado em l6 de Junho de 2020.- O Presidcnte
da República, Evctristo do Espírito Santo Carvalho'
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