
   

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 
COVID-19 - Pela isenção do pagamento de taxas OVP e publicidade   

Considerando que:  

1. Devido à pandemia COVID-19 foram decretadas várias fases de confinamento e com 

elas a grande maioria do comércio local e serviços foram obrigados a encerrar 

totalmente, outros a funcionar em serviços mínimos, embora de forma insustentável 

mas com o sentido de garantir os bens essenciais a todos os portugueses.  

2. Todo este panorama levou a uma enorme crise financeira e económica, colocando 

muitas empresas em situação de encerrar a actividade com a possibilidade de 

despedimento de uma enorme percentagem de funcionários destas mesmas 

empresas.   

3. Reconhecendo a urgência em salvar as empresas e com isto salvar os empregos que 

são o sustento dos portugueses o governo tomou medidas para impedir esta 

calamidade e tentar ajudar as empresas a sobreviver à pandemia.   

4. A necessidade de ajudar as empresas não só durante a fase mais crítica da pandemia, 

mas também enquanto não retornasse a normalidade como a conhecemos, não só 

foi reconhecida pelo governo, mas também pela Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira com um grande pacote de medidas de apoio às empresas.  

5. As Juntas de Freguesia também têm o dever de apoiar as empresas da freguesia 

dentro das suas competências e a sua realidade financeira.  

6. A isenção de taxas de OVP e publicidade concedida pela Junta de Freguesia de Vila 

Franca de Xira nos meses de Abril e Maio de 2020 são manifestamente insuficientes.  

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 30 de 

Junho de 2020 delibera que:  

1. Se isentam do pagamento de taxas de ocupação de via pública e publicidade a todos 

os empresários em nome individual, microempresas e associações sem fins 

lucrativos, sediadas na freguesia de Vila Franca de Xira.   

2. Esta isenção tenha efeitos retroactivos a partir de dia 1 de Junho de 2020 e vigore 

até 31 de Dezembro de 2020.  

3. Que esta moção seja também enviada por email, para todo o microtecido 

empresarial e movimento associativo da Freguesia de Vila Franca de Xira.  

4. Que a moção seja publicada por edital nos lugares de estilo da Junta de Freguesia e 

nos suportes digitais como o website e o Facebook.  

  

Vila Franca de Xira, 30 de Junho de 2020  

O eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

  

Não aprovada 

6 votos a favor: 5 CDU e 1 BE; 

7 votos contra: 5 PS (Declaração voto apresentada) e 2 CM (Declaração de voto 

apresentada) 

 


