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DESPACHO N.2 31/PIPB/20

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

DATA: 6 de março de 2020

No exercício de competência própria, sob proposta da Comissão responsável pela elaboração da

proposta de Plano de Contingência - Doença por Coronavírus (COVID-19), entretanto aprovado, e

em tempo, e pela forma legal estatutária devida, e considerando:

a) O teor e sentido do Despacho n.2 2836-A/2020, de 2 de março, tendo como base as

orientações da Direção Geral da Saúde;

b) O Plano de Contingência — Doença por Coronavírus (COVID-19), do Instituto Politécnico de

Beja, homologado em 6 de março;

Em face dos factos e informações conhecidas, das recomendações recebidas da Direção Geral de

Saúde, dos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, da necessidade de

acautelar a saúde pública, da ponderação de riscos e perigos e da intervenção mínima

indispensável, da ponderação do interesse e ordem pública e das liberdades individuais, decido e

torno publico, na qualidade de representante legal do Instituto, e no âmbito dos poderes que me

estão legalmente confiados, o seguinte:

a) Suspender os eventos ou iniciativas públicas, realizadas quer em locais fechados, quer em

locais abertos ao público, da iniciativa e sob responsabilidade do Instituto, cancelando

eventos já autorizados e que ainda não se tenham realizado;

b) Desaconselhar a participação em quaisquer atividades ou eventos fora do Instituto, para

os quais não será prestado qualquer apoio do lPBeja;

c) Manter, exclusivamente as atividades letivas obrigatórias, suspendendo todas as demais.

Os pressupostos, termos, e condições do presente Despacho constituirão objeto de avaliação

regular e periódica, sendo permanentemente monitorizados e poderão ser alterados, a todo o

tempo, em função da alteração superveniente das circunstâncias ou de orientações da DGS.
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Todas as situações omissas no presente Despacho deverão ser submetidas a apreciação e decisão

superior do Presidente.

Publicite-se nos locais de estilo.

7,7/
sidente do Politécnico de Beja
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