
 

Gabinete da Presidência 

DESPACHO  

N.º 6/P/2021 

Considerando: 

 

1. Que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, declarou a 

situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-

19 e que, em 11 de março de 2020, considerou a COVID-19 como uma 

pandemia; 

2. Que o Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 14 de janeiro, 

procede à renovação da declaração do estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública; 

3. Que o Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que Regulamenta o estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública, contempla medidas com 

significativo impacto económico e social para as famílias e empresas, fruto da 

redução da atividade e dos rendimentos; 

4. A Lei n.º 6/2020, de 4 de abril, que estabelece um regime excecional para 

promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19; 

5. Que o Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, prorroga à vigência de algumas 

normas da lei n.º 6/2020, de 4 de abril, até 31 de dezembro de 2021; 

6. Todas as medidas de carater excecional de apoio às famílias e empresas 

tomadas pelo governo; 

7. Que importa tomar medidas para minimizar o impacto referido. 

 

Face ao exposto, determino: 

a) A Isenção total, durante o ano de 2021, das seguintes taxas municipais: 

Licenciamento de Atividades Empresariais, Publicidade; Ocupação do Espaço 

Público com Esplanadas e similares; 

b) Isenção de taxas urbanísticas no licenciamento de obras para projetos para a 

construção/reabilitação da primeira habitação, que sejam devidas em 2021, 

com exceção daquelas que decorrem de incumprimentos por parte dos 

interessados; 

c) Que seja ratificada a decisão pelo o Órgão Executivo e seja dado conhecimento 

à Presidente do Órgão Deliberativo para informação aos membros; 

d) Que o presente Despacho produza efeitos a 1 de janeiro de 2021. 

 

Paços do Município de S. João da Pesqueira, 15 de janeiro de 2021. 

 

 O Presidente da Câmara 

 

 

(Manuel António Natário Cordeiro) 


