Classificação: 9 0 0 . 2 0 . 2 0 0
Segurança: P ú b l i c a
Processo:

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E
APOIO AO CUMPRIMENTO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO
AO CUMPRIMENTO

Legislação
Diploma - Declaração de Retificação n.º 9-B/2021, de 24 de março
Estado: vigente
Resumo: Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, que
regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado
do Diário da República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021.
Publicação: Diário da República n.º 58/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-24, páginas 48-(13) a
48-(13)
Legislação associada: Histórico de alterações: Nota: Não dispensa a consulta do diploma original publicado no Diário da República Eletrónico.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - SECRETARIA-GERAL
Declaração de Retificação n.º 9-B/2021, de 24 de março
Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de
janeiro, na sua redação atual, conjugadas com o disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento de
Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de
dezembro, e no artigo 5.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º
43/2014, de 11 de julho, declara-se que o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021, que mediante declaração da entidade emitente,
assim se retifica:
No artigo 5.º (Limitação à circulação entre concelhos), onde se lê:
«É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 h
de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, a partir do dia 26 de março, sem prejuízo
das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis
com as necessárias adaptações.»
Deve ler-se:
«É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 h
de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00:00 h do dia 26 de março, sem
prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são
aplicáveis com as necessárias adaptações.»

MOD. 4.3

24 de março de 2021. - A Secretária-Geral Adjunta, Catarina Romão Gonçalves.
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