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Artigo 17"

Direito subsir{iár'io

E aplicável, subsidiariilmente, e com as necessárj.as
attapt"açòes. as disposiçires ìcg-ais previsLas no regì rne
jr"rríclico da expÌoraçzìo cÌe jogos cle for:tuna ou ãzar, apr"ovado
pela Leì n." 17NIl2005, der 16 cÌe Agosto, e alterado peÌa
Lej n." 62MI12070, de 31 de maio, e no regime jurídico
gelirÌ dos jogos sociais, aprovacìo peÌa Lei n." ó41IX12079,
de tr3 de maìo.

Artigo 1tì"

Disposições tr:rnsitórias

No ano cle2027, o primeiro sorteio tem lugar no rnês cle

ìuiho, por refenênci.a às flaturas. faturas-recibo, taÌões iÌe
vencla e r:ecibos de renda emitidos no n'Ìês de abr:i1 de 2027.

Artiqo 19"

Disposição final

Pala os eÍ'eitos previstos no presente diplonïà. apeÌlas
são consideradas as fatulas. íaturas-r'ecibo, talões de
venda e recibos cle renda rralidamente emitidos a nartir
cÌo dia 1 cÌe janeiro cÌe 2021, inclusive.

Artigo 20"

Entracla em vigor

O plesentc dipioma cntra cm vigor no cÌia seg-r,rinte ao
ct:r tìrrla da stra ptiblicação.

;\provacìo em Conselho cÌe Ministros do dia 11 de malçcr
cÌe 2021.

José Ulísses de Pina Correía e Silua, Olauo Auelino
Garcìlt Correi.a e Janìne To,tíat"ta Santos LéLis

Irromulpl'ado ern 26 de abril de 2027

Pubìiquo-se

O PresicÌente cla RepúbÌica. JORGtr CARLCS Dtr
AI,,\4IìIDA IIONSECA

_o$()_
Resolução n"'o5l2$2l

de 30 de abrii

Face à evolução da sitr,rtrção epidemioÌógica registacla
rras úÌtimas semanas no país, particuÌarmente nos irÌtimos
dìas, que evidencia um aumento consiclerável do número
de novos casos diários de COVID-19 e o asravamento do
risco de transmissão do vu'us SARS-CroV-2.

ConsìderancÌo que à presente clata Cabo Verde soma
lì0fì9 (três miÌ e sessenta c novc) casos ativos da doença.

Atento ao ,relaxamento clue se tem vindo a observar
quanto aro cumplin'ìento das mi-didas de prevençã<r
zrclotaclas parafazer face à prop:rgação do SARS-CoV-2.

Ciente da irnperiosa necessidade de reverter o atuaÌ quadro
epiderniológico, cÌe retomar a trajetória de recuperaçào
que o país vjnha consolidando e. sobretudo, de preservar
a carpacidade de resposta do sistema nacional de saúrde,
sustentacla pelo abranclamento do ritrno de contágio, com a
estabilização do intervalo de surgimento de novos casos e,
tarnbén, com o legisto de menos admissões hospitaÌares.

Com base nas corrclusões da Direção Nacional cic:

Saúde e com fundamento no princípio cla plecauçào em
saúde púbÌica, entende o Governo que o atuaÌ panorama
epidemiológico requer que seja decretada a situaçáo
cle cal arnidade Ìlas ilhas de Santo Antão, São Viceute,
São Nicolau, SaÌ, Bon Vista, Maio, Santìago e Fogo, de
moclo a permitir o reforço das medidas de plevençrão e
contenção.que se reve^lem adequadas e proporcionais
às exrgêncras e especificidades da presente conjuntura,
retomanclo medidas restritivas de firncionainento das
atividades qr-re propiciam o ajuntamento dc pessoas,

bem como a necessidade de fazer nantel o escrupuÌoso
cumprimento do distanciamento físico jndìspensável à
contenção da infeção.

Assim.

Ao abrigo do disposto no altig'o 20" da Lei n' l2NIIIl2072,
de 7 de tnaïço, que apl:o\/a a Lei de Bases cla Proteção Civil;e

Nos telmos do n.n 2 do artigo 265" da Constituição. o
Governo aprova a seguinte Resolução:

Altigo 1"

Objeto
,É,1 U declartrd.a a srtuação de calamidacÌe nas iÌhas cÌc:

Santo Antão, São Vicente, São Nicoìau, SaÌ. Boa Vista,
Nlaio, Santiago e Fogo.

2. r\ situacão de calamiclade í: cÌecìarada com base no
quadro epicÌemiológico atua1, no agïavamento do risco
de contaminação no país, decorrente cla propagação da
COVID-19 e na necessiclacle de reforço dzrs meclicÌas cÌe
prevenção e contenção atuaÌmenl,e em vigor, a reagíi' c
a repor a normaiidade clas condições de vida.

Ai'trgo 2"

lVledidzrs aplicâveis nas iÌhas em situação de calamidade

1. São encerraclas as instalacões e nroìbidas as atividacles
coÌertjvas de cÌesporto, de lazci' c' dc ilivc-rsào.

2. Sào encerradas as instaÌações e proibidas as aliviclades
pÍrbìicas. ar"tísticas e culturais. qr-ranclo reaÌizadas t-rm
condições que ultrapasseÍÌ a Ìotaçáo máxima de 150
pessoas, qr-re favorer:em a a€ïlomeração de pessoas, que não
garantern o distanciamento físj.co e não cumprem com as
regras sanitárias especjficaÌnente aprovadas para o cfeito.

3. Pelmanecem encerradas ttrdas e <ruaisouer: ativiclades
cle Ìazer e cliversão enr estabelecimentos com espaços
utilizados para dança, nomeadarneirte discotecas. cÌubes,
pub dancíng e saÌões oì-Ì nos Ìocais onde se realizern Íèstas.

Artigct 3"

Medidas especíÍïcas aplicáveis

1. São proibicÌas as festas, sejam privadas, públicas ou
em espaços públicos. ai.niia qr.rc promovidas por ocasião
do 1" de rnaio.

2. As ceÌebrações do dia clo mr"rnìcípio devem restringir-
se ao ato soÌene ou a atividades oue não seiam suscetíveis
ctc promover a aglomoração de pessoas.

3. Os convívi.os em contexto farniliar. em resicÌências
particuÌares. deveru prefeïeÌlcialmente cingir-se aos
coabitantes, de modo a minimizar os riscos de propagação
do contágio,

4. O funcionamento dos estabeleci.mentos de consumo de
bebidas alcoólicas, nomeadamente, ba;es e espÌanaclas. é
permitido desde que oÌlercÌÌÌ nurn qnadro de confonnicìadc
sanitária e de acordo com a legislação etn vigor, nos
seguintes terrnos:

a) Até às 21h00, nas ilhas em situação de caÌarnidade;

b) Até às 2i3h59, em situação de contìngência.

5. O atendimento ao púbÌìco em restaulantes, Ìocais
cle venda ou consrÌnro de refeições lápidas e similares
apenas é perrnitido clescle cÌue opelem num quaclro de
conformidade sanitár'ia e de acordo coin a Ìegislação em
vigor, nos seguintes termos:

a) Ató às 23h00, nas ilhas ern sìtuação der caìamidacle;

h) Até às 23h59, em situação de contingência.

6. O Íuncionamento dos estabelecirnentos autorizados
a operaï enquanto lounge òar', nas iìhas em situação de
calamiclade, apenas é permitido até às 21h00, incÌuindo



fs I csst vdQ05, A üopla uLt uistr iuL|\idu I rdo duta| rzd!a c pt olrjt!rd.

1542 I Sóric - 
pa 45 ((Il.O.) da Ììenública cle Cabo Velde 30 de abril de 2021

fins-cle-semana e feriados e cÌesde que num quaclro de
conforrnidade sanitária e cle acordo com a ìegìsJação em
vrgoll.

7. O estabeiecicÌo nos números anteriores reìativamente
aos horários de funcionamento não é anlicáveÌ aos
estabeÌecirnentos situados em ho1,óis, desde que Íbrneçam
em excÌr-rsivo para os clientes hospedados,

8. Os est,abeÌecimentos comercj.ais, com exceção de
{hrmácias e padarias, funcionam normaÌmente até às 20hll0.

9, No qr-re se refere às paclarias, o atendimento ao público
é pelmiticlo até às 21h00.

1U. A ativicÌacle balnear errn toclo o país é condicionada à
avaÌiação do IMP, que em funçào da situaçào epidernroÌógica
particular de cada ilha e do nívei de incumprimenio das
no1'mas sanìtárias, determj.na o encerl'amento de praias e
zonas baÌneares,

Artigo 4"

Dever de prestação de infolrnaçòes

Os estabelecimentos de bebidas, lestauração, cornércio
ou cle prestz-rção de serviços devem ir-rformar, de forma cÌara
er visír'eÌ. os clientes ou utentes, relativamente às regras
de ocupação rnáxirna, Í'uncionarnento, acesso, prioliclade,
atendimento, higiene, segurança e outras reievantes,
zrpJicáveis a cacla estabcrÌccimonto.

Ai:tigo õ"

ApIicação e fiscalização das medidas

'IocÌas as operações e atividades relacionacìas com a
fiscalização da aplicação das rnedidas a que se referem os
artigos anteriores cabem às autoridades de acompanhamento
e fi.scaÌização designaclas no artigo 3" da Diretiva aprovacla
peÌa ResoÌução nn 9212020, de 4 de julho.

Ar:tigo 6''

Infraçáo

A inobservância, o incumprimento ou a vioÌação das normas,
condições de segurança sanitáría ou de quaisquer medidas
de prevernção específicas, estabelecidas ou determinacÌas
pelas autoriclades de saúrde, constitui inÍ'ração de natureza
sanitária e acarreta a apÌicação de sanções, designadamente,
a revogação da declaração de conÍ'ormicÌade sanitár:ia e do
respetivo selo, a suspensão da atiüdacÌe, canceÌamento da
Ìicença ou encerramento do espaço, conÍ'orme o caso.

Artigo 7'

Entrada em vigor:

A presente ResoÌução entra em vigor imedìatamente e
vigora clurante 30 dias.

Aprovada em Conselho de Minìstros, aos 29 de abriÌ
de 202L - O Primeiro-Ministro, José Ulísses de Pìn.u
Correia e Síluct,
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