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PROPOSTA 
 
Covid-19 | Isenção a Comércio, Serviços e Empresas do pagamento 

de Taxas de Publicidade e Ocupação de Via Pública 
 

Considerando: 
 

1 – A situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID-19 que 
tem exigido do Estado, Administração Central e Local, a aprovação de medidas 
extraordinárias com vista a prevenir a transmissão daquela doença. 
 
2 – Que as medidas extraordinárias foram observadas nos estados de 
emergência e de calamidade e que conduziram ao decretar de um conjunto de 
restrições ao exercício das mais variadas atividades económicas. 
 
3 – Que o levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas 
durante os citados períodos conduz, agora, ao regresso gradual da atividade 
económica ao seu normal funcionamento. 
 
4 – Que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, provocou inúmeras 
consequências de ordem económica e social, que igualmente têm motivado a 
adoção de um vasto leque de medidas excecionais.  
 
5 – Que se impõe o apoio das Autarquias Locais, nomeadamente das Juntas de 
Freguesia, ao setor económico da sua área de influência geográfica, por forma 
a diminuir o impacto da pandemia nas populações e nas atividades económicas 
locais. 
 
A Bancada do Partido Socialista, na Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras de 08 de junho de 2020, 
propõe: 
 
1) Que a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras apresente uma proposta de alteração temporal, 
excecional e provisória ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças, a 
submeter à aprovação próxima Assembleia de Freguesia, para isenção do 
pagamento de todas as taxas previstas nos Ponto 6 e 10 do referido regulamento 
(Ocupação de Via Pública e Taxas de Publicidade) a comércio, serviços e 
empresas. 
 
A presente Moção, foi aprovada por unanimidade, (6 votos CDU | 6 votos PS 
| 1 Coligação Mais) e deverá ser publicada no site institucional da Freguesia e, 
deverá ser remetida:  
 

http://www.jf-castanheiraribatejo.pt/
mailto:assemb_freguesia@jf-castanheiraribatejo.pt
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1 – À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos 
políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira). 
2 – Ao Movimento Associativo da Freguesia. 
3 – À ACIS. 
4 – Órgãos de Comunicação Social Regional. 
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