
 

COVID-19 / PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DE CERTAS 

ATIVIDADES ECONÓMICAS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

SERVIÇOS MUNICIPAIS 

PROPOSTA 

No âmbito da situação pandémica provocada pela infeção do Sars-Cov-2, o município de 

Macedo de Cavaleiros, dentro das suas possibilidades, tem adotado medidas de apoio, com 

o cuidado de serem ajustadas às necessidades que venham a ser identificadas e que o 

momento exige. 

Pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, foi modificada e 

prolongada a declaração do estado de emergência. 

O Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros veio 

regulamentar o estado de emergência, ora, decretado. 

Dada a situação grave que atravessamos, entre outras medidas, destaca-se o encerramento de 

determinadas atividades, melhor especificadas no anexo I do citado Decreto n.º 3-A/2021. 

No decurso da sua aplicação, pelos Decretos n.º 3-B/2021 e 3-C/2021, o Governo alterou a 

regulamentação do estado de emergência, promovendo alterações ao Decreto n.º 3-A/2021. 

Se a decisão de proibição de determinadas atividades se entende à luz da emergência de saúde 

pública, provocada pela propagação galopante da infeção causada pelo vírus Sars-Cov-2, é 

dever das entidades públicas tudo fazer no sentido de mitigar/minorar os efeitos nefastos 

naqueles que direta e objetivamente sofrem com essas medidas, em concreto, a proibição do 

exercício de certas atividades económicas. 

O município de Macedo de Cavaleiros a que presido está sensibilizado para este drama e 

muito particularmente para as empresas aqui sediadas e que, por aquela decisão 

governamental, não podem laborar. 

Proibidos de laborar, continuam a ter a obrigação e o dever de liquidar as suas taxas e outros 

tributos municipais. 



A proibição de exercício de atividade não releva/não isenta os seus destinatários do 

pagamento de outros encargos fixos e que resultam da atividade aberta declarada. A título de 

exemplo, vejamos: um estabelecimento de restauração, sediado na sede do município, não 

obstante, se encontrar encerrado, independentemente de ter consumos ou não, tem o dever 

de liquidar o valor mínimo de 12,20€, assim apurado: 

i) Taxa de disponibilidade de água: 4,20€ 

ii) Tarifa de saneamento: 3,00€ 

iii) Tarifa de resíduos sólidos (lixo): 5,00€ 

Não obstante esta decisão contribuir para o desequilíbrio das contas municipais, o efeito 

pretendido é superior e visa minimizar os prejuízos decorrentes desta situação anómala que 

afeta, particularmente, algumas empresas locais, entendendo ser dever da entidade a que 

presido ter um especial dever de atenção para com aqueles que são, objetivamente, afetados. 

Assim, naquilo que o município pode dispor, destinando-se esta medida, exclusivamente, às 

empresas, individuais ou coletivas, sediadas no nosso concelho que, por força dos Decretos 

já citados, estão proibidas ou venham a estar de exercer normalmente a sua atividade, ao 

abrigo do disposto no artigo 2.º, n.º 1 da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, decido PROPOR que a Câmara 

Municipal delibere: 

1.º Isentar a 100% do pagamento do serviço de abastecimento de água (taxa de 

disponibilidade), do serviço de tratamento de águas residuais (tarifa de saneamento) e 

resíduos sólidos. 

2.º Que a presente isenção compreenda os meses de janeiro a março de 2021, podendo esta 

medida prorrogar-se pelo período correspondente à manutenção da proibição do exercício 

de atividade. 

3.º Para usufruir da isenção, os interessados devem requerer, mediante impresso próprio, o 

pedido de isenção na câmara municipal até ao final do mês a que esta medida estiver em 

vigor.  

4.º Obtido o reconhecimento de isenção, havendo pagamentos efetuados, a câmara 

municipal devolverá os montantes pagos e abrangidos por esta medida. 

 


