
 

Gabinete da Presidência 

DESPACHO  

N.º 8/P/2021 

Considerando que: 

 

1. 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. 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. 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. O Decreto n.º 3-B/2021, de 19 de janeiro, procedeu à alteração do Decreto n.º 

3-A/2021, de 14 de janeiro, estipulando medidas mais restritivas, tendo em conta 

o agravamento da situação epidemiológica; 

5. Face a toda esta situação é importante não penalizar os consumidores dos 

serviços essenciais (água, saneamento e resíduos) que não conseguem realizar 

os pagamentos ao município por meios eletrónicos e que nesta fase não se 

podem deslocar; 

6. 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; 

7. 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; 

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

tomadas pelo governo; 

9. Importa tomar medidas para minimizar o impacto referido; 

10. O Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 novembro, veio aditar ao Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, o artigo 35.º-U (Apoios autárquicos de combate aos 

efeitos da pandemia com a seguinte redação: (…) considera-se apoio a 

atividade de interesse para a freguesia, bem como apoio à atividade 

económica de interesse municipal, respetivamente, a concessão de apoios, em 

dinheiro ou em espécie, a entidades e organismos legalmente existentes, 

relacionados com a resposta à pandemia da doença COVID-19 ou recuperação 

económica no contexto da mesma. 

 

Face ao exposto, determino: 

a) A isenção total do pagamento das rendas devidas pelos estabelecimentos 

comerciais arrendados ao município que tenham encerrado totalmente, 

durante o período de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021; 

b) Redução de 50% no pagamento das habitações arrendadas ao município, 

durante o período de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021; 

c) A não aplicação de juros de mora, cortes de fornecimento e outras penalizações 

aos consumidores domésticos e não domésticos dos serviços essenciais de água, 

saneamento e resíduos sólidos que não possam efetuar o pagamento das faturas 



 

referentes a esses serviços durante o período de 1 de janeiro a 28 de fevereiro de 

2021; 

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

à Presidente do Órgão Deliberativo para informação aos membros; 

e) Que as presentes medidas sejam publicitadas através dos canais habituais, com 

especial reforço nas freguesias do concelho. 

 

Paços do Município de S. João da Pesqueira, 21 de janeiro de 2021. 

 

 O Presidente da Câmara 

 

 

(Manuel António Natário Cordeiro) 


