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EDITAL N° 32/2020

---------DR.,

ANTQNIO

FERNANDO

NOGUEIRA

CERQUEIRA

VILELA

Presidente da Cémara Municipal e Vila Verde. ---------------------------------------------~~
----------Torna publico, nos terrnos do disposto no n° ‘l do artigo 56°, Anexo I, da
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, que 0 Executivo Municipal, em sua reuniao
ordinaria de O1 do corrente més de junho, deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada, reiacionada com Esplanadas - Medida
Excecional no émbito COVID-19, que ao presente se anexa para do mesmo
fazer parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, 0 Executive Municipal, remeter a presente proposta é
Assembleia Municipal, para conhecimento. ------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se publica 0 presente e outros de igual
teor, que vao ser afixados nos lugares do estilo.-----------------------------------------------------E eu,

X NT/W;

Coordenador da Unidade de Contratagao Publica

0 subscrevi. --------~~j------Q--------------------------------------------------------------------------

Pagos do Municipio de Vila Verde, em 05 de junho de 2020.
O Presidente da Camara,
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MUNICTPIO DE VILA VERDE

PROPOSTA
Q2

Q15}~ C-Jae
Assunto: ESPLANADAS - Medida excecional no ﬁmbito Covid—19

Considerando que:

?0r forga da publicagao da Resolugéio do Conselho de Ministros nﬂ 38/zozo, cle 17 de rnaio de
zozo - diploma que prorroga a declaragéo da situagéo de calamidade, no arnbito da pandernia da
doenoa COVID~19, e reﬂete a opoao do Govemo por um elenco rnenos intenso de restrigﬁes,
suspensoes e encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, os estabelecimentos de
restauraqéio e similares, para além do cumprimento das orientaooes de higiene e sanitéria da
Direqéio-Geral da Saiide, estéo obrigados a garantir uma distancia de, pelo menos, dois metros entre
pessoas, 0 qua reduz na ordem de 50% a capacidade dos espaoos de restauraqﬁo;
O acesso ao piiblico, a partir das 23 horas, ﬁca excluido para novas admissoes, devendo
privi1egiar—se mecanismos de rnarcagao prévia para evitar situaooes do espera no atendimento e
como forma de preservar o direito ao descanso;
Nesta momento de incerteza em que importa proceder a urn levantamento paulatino e gradual

das medidas de conﬁnamento como forma do possibilitar a sobrevivéncia dos pequenos agentes
economicos locais, entre os quais se contam aqueies Iigados a exploragzéio das esplanadas de
restaurantes, dos cafés e das pastelarias que através da sua atividade térn contribuido para a
nﬁtigagao do impacto economico grovocado pela pandemia COVID-19;
Por conseguinte, entendemos que com esta proposta de aurnento do espago proporcionado
peias esplanaclas ire’: permitir que os operadores economicos possarn redistribuir o nﬁmero de rnesas
por urna maior area, curnprinclo desta forma as medidas de distanciarnento aconselhadas pela
Direoao Gerai de Saﬁde e sirnuitaneamente, pretendemos com esta proposta impulsionar e
salvaguardar assim, rnuitos dos postos de trabalho associados a estas atividades do restauraoéio;
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PROPONHO ao Grgéio Executivo, em coeréncia com as razocs aoirna evidenciadas, que venha
a deliberar no sentido da aprovagéo da presente Proposta de aumento extraordinario e ternporario
do universe de esplanadas, a vigorar até 31 de dezembro, nos tcrmos que so seguem:

a)
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Instalacao dc esplanadas em espaco pﬁblico nao contiguo a fachada, incluindo lugares de

estacionamento, com excecﬁo dos concessionados, desde que garantidos os espacamentos
e passagens legaimente obrigatorios, para além de critérios urbanisticos locais;

b) Manutencao dc todas as esplanadas existentes, permitindo-se o alargamento do espaco
ocupado pelas mesrnas, tendo sernpre em considcracéio o passeio ou espaco pﬁblico
existente;

<1)

Os estabeiecimentos dc restauracao sem esplanadas poderao requerer, no ambito do
regulamento municipal em vigor, a criaoao dc esplanadas corn o mesmo intuito da alinea
anterior.

MAIS ?RO?ONI-IO, ao abrigo do disposto no artigo 2.9 da Lei nﬂ 6/2020, de 1o do abril,
conjugada com as alteracoes da Lei 12/2.020 dc o7 cle Maio, que o Orgao Executivo delibere aprovar
corno medida excecional de apoio a este setor economico a isencao do pagamento das taxas de
ocupacao do espaco e via pﬁblica as novas espianadas que venharn a ser abertas, ao alargamento
e a prorrogacao de Eicencas das ja existentes nos terrnos da deliberacéo da Camara Municipal de
20 de Abril reiativas a isencao ou reduoéio das taxas municipais a aplicar no ambito da pandernia
associada ao COVID—19.
A aplicacao das isencoes realiza—se oﬁciosamente pelos competentes servioos municipais, com
dispensa dos procedimentos previstos no artigo 26.9, Regulamento de liquidacao e Cobranca de
Taxas Municipais, sem prcjuizo dos procedimentos adequados de Liquidacao e cobranca
constantes do disposto no Capituio II do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas em
vigor no rnunicipio.
As isencoes concedidas seréo submeticlas a ratiﬁcacao da Camara Municipal, em reuniao
ordinaria, subsequente a sua pratica.
Depois de ratiﬁcadas pela Camara Municipal, as isencoes concedidas devern set comunicadas
ao Orgao Deliberativo, por meio eletronico, no prazo de 48 horas conforme previsto no artigo zﬁ
da Lei n.§ 6/2,020, de 10 de abril.
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A presents deliberacao deve ser remetida a Assembleia Municipal para conhecimento desta.
independentemente de outros meios adequados para o efeito, a prcsente deliberacao devera
também ser publicitada na pagina oﬁcial do municipio na internet e por edital a aﬁxar nos lugares
de estiio no edificio dos Pacos do Conceiho.
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Vila Verde, 27 de maio de 202.0.
1

O Vereador do Pelouro d
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b'ente, Despo to e Atividades Economicas,
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- Patricio }os' Correia Pinto e Araujo -
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