
 

DESPACHO 

Sumário: Orientações de fiscalização relativamente ao dever geral de recolhimento 

Na sequência da entrada em vigor do novo Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 

veio regulamentar a aplicação da renovação do estado de emergência, com a duração 

de 15 dias, foi determinado um conjunto de medidas de caráter excecional. Estas 

medidas foram, entretanto, complementadas pelo Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de 

janeiro, de forma a reforçar a necessidade de decréscimo da movimentação na via 

pública, clarificando as medidas restritivas aplicadas e a adoção de medidas adicionais 

com vista a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia. 

Paralelamente foi revisto o Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, pelo Decreto-Lei 

n.º 8-A/2021, de 22 de janeiro, no sentido de estender o âmbito do regime 

contraordenacional criado especificamente para o combate à pandemia, acrescentando 

a possibilidade de serem aplicadas contraordenações em todos os casos de 

incumprimento dos deveres impostos pelo novo decreto do estado de emergência.  

De igual forma, tendo em vista um processamento mais célere e eficaz do processo 

contraordenacional decorrente da violação dos deveres previstos no decreto de 

execução do estado de emergência, prevê-se também a aplicação do regime 

contraordenacional em vigor no Código da Estrada, permitindo a cobrança imediata da 

coima aplicável no momento da verificação da infração. 

De forma a privilegiar esta forma de pagamento, prevê-se que o não pagamento da 

coima associada a uma infração no momento da sua verificação, importa o pagamento 

das custas processuais aplicáveis ao processo e a majoração da culpa na determinação 

do valor da coima. Tal determina a indispensabilidade de uma atuação proativa por 

parte das forças de segurança prevenindo deslocações não justificadas e impedindo 

ajuntamentos. 



 

Por fim, prevê-se a possibilidade de recurso a todos os meios de pagamento legalmente 

admitidos na cobrança das coimas, privilegiando-se os meios eletrónicos. 

Assim determino: 

1- Que as situações de incumprimento detetadas sejam objeto de processo 

contraordenacional, sendo privilegiado o pagamento no momento da verificação 

da infração designadamente as infrações relativas à violação da regra sobre 

distanciamento social ou utilização de máscara em espaço público; 

2- Que qualquer situação passível de enquadramento nas exceções do estado de 

emergência, que não se encontre devidamente documentada ou atestada por 

qualquer meio, deve determinar o pedido pelas forças de segurança de 

comprovação das causas justificativas da deslocação. 

3- Na verificação das exceções ao dever geral de recolhimento os cidadãos devem 

comprovar que a sua deslocação se enquadra numa das exceções previstas: 

a) As deslocações para desempenho de atividades profissionais ou 

equiparadas devem ser atestadas por declaração emitida pela entidade 

empregadora ou equiparada, com exceção dos profissionais de funções 

essenciais, considerando bastante, para estes casos, a exibição de cartão 

de identificação do qual conste a categoria profissional; 

b) As deslocações para acesso a serviços públicos e participação em atos 

processuais podem ser comprovadas mediante exibição de comprovativo 

de marcação ou convocatória/notificação, conforme os casos; 

c) As deslocações por motivos de saúde, assistência a vítimas, a pessoas 

vulneráveis, a crianças e jovens podem ser comprovadas por documento 

que ateste a situação específica ou por declaração escrita sob 

compromissa de honra; 



 

d) As deslocações para fruição de momentos ao ar livre, para a prática de 

exercício físico e desportivo e para passeio de animais de companhia, na 

zona de residência, podem ser atestadas por via da exibição de um 

documento comprovativo da morada, designadamente carta de 

condução ou qualquer recibo de água, eletricidade ou telecomunicações; 

e) As demais deslocações autorizadas no âmbito do estado de emergência 

podem ser atestadas por via de documento escrito emitido pelo serviço 

ou instituição à qual os cidadãos se pretendam deslocar, ou, na 

impossibilidade de emissão de tal comprovativo, por via de declaração 

escrita sob compromisso de honra.  

4- São admitidos como forma de comprovativo de deslocação autorizada quaisquer 

comprovativos da aquisição de bens ou serviços essenciais ou a indicação sob 

compromisso de honra da deslocação a efetuar. 

5- Não deve ser admitida como causa justificativa da deslocação a fruição de 

“momento ao ar livre” sempre que a mesma seja feita por utilização de veículo 

automóvel.  
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