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PROPOSTA N.º 96/2020 

 

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal as medidas extraordinárias de apoio às 
famílias, às empresas e ao emprego, no âmbito da epidemiologia provocada pelo SARS-
CoV-2 e COVID-19. 
 

Pelouros: Habitação, Finanças, Direitos Sociais, Cultura, Economia e Inovação e Espaço 

Público 

 

Vereadores: Paula Marques, João Paulo Saraiva, Manuel Grilo, Catarina Vaz Pinto, Miguel 

Gaspar, Carlos Castro 

 

 

Considerando que: 

 

A. A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a 

emergência de saúde pública ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19 

como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública;  

B. Em face da proliferação de casos de COVID-19 em território nacional, em 13 de março de 

2020 foi declarada, por despacho do Ministro da Administração Interna e da Ministra da 

Saúde, a situação de alerta para todo o território nacional, entretanto prolongada até 9 de 

abril de 2020; 

C. Em 18 de março de 2020, através do Decreto n.º 14-A/2020, o Presidente da República 

declarou o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública provocada pela situação epidemiológica no território nacional, declaração 

renovada até ao dia 17 de abril de 2020, através do Despacho n.º 17-A/2020, de 2 de abril, 

do Presidente da República; 

D. Neste contexto, o Governo implementou um conjunto de medidas excecionais e transitórias 

destinadas à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por 

COVID-19, de entre as quais se contam, entre outras, a suspensão de atividades letivas e 

não letivas, o confinamento obrigatório dos cidadãos, a limitação do acesso a espaços 
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frequentados pelo público, bem como o encerramento de diversos estabelecimentos, serviços 

públicos e atividades de comércio; 

E. Tendo em vista diminuir e mitigar dos impactos económicos negativos advenientes do surto 

epidémico, o Governo tem vindo, igualmente, a adotar um conjunto de medidas de apoio à 

sustentabilidade da economia e das empresas e de apoio e proteção a cidadãos, 

trabalhadores e empregadores; 

F. Na reunião extraordinária realizada no passado dia 24 de março de 2020, a Câmara 

Municipal de Lisboa consensualizou um conjunto de medidas que, complementarmente aos 

apoios criados pelo Governo, se destinam a apoiar as famílias, as empresas e o emprego no 

concelho de Lisboa, no âmbito das atribuições e áreas de intervenção próprias do Município; 

G. Concretamente, a Câmara Municipal de Lisboa definiu as seguintes medidas de apoio às 

famílias e ao emprego:  

 

– Suspensão do pagamento das rendas em todos os fogos municipais até 30 de 

junho de 2020; 

– Reforço no valor de 25M€ do Fundo de Emergência Social dirigido às famílias, 

às instituições sociais e à aquisição de todos os bens, serviços e 

equipamentos necessários na presente emergência;  

– Isenção, até 30 de junho de 2020, do pagamento de rendas de 

estabelecimentos comerciais em espaços municipais que se encontrem 

encerrados, bem como de todos os quiosques e lojas instaladas em bairros 

municipais que permaneçam abertas; 

– Isenção, até 30 de junho de 2020, do pagamento de rendas de instituições de 

âmbito social, cultural, desportivo ou recreativo instaladas em espaços 

municipais;  

– Suspensão da cobrança de taxas relativas a ocupação de espaço público e 

publicidade a estabelecimentos comerciais, com exceção de estabelecimentos 

bancários, instituições de crédito e seguradoras, com início retroativo a 1 de 

março de 2020 e até 30 de junho de 2020;  

– Aquisição regular de bens alimentares aos produtores que comercializavam, 

direta ou indiretamente, nas feiras agora encerradas por decisão municipal e 
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entrega desses produtos diretamente à população em carência ou risco ou 

através de parceiros locais, como sejam as juntas de freguesia ou instituições 

particulares de solidariedade social ou outras entidades com trabalho social em 

Lisboa;  

– Suspensão, até 30 de junho de 2020, da entrada em vigor da disposição 

relativa à proibição do uso de plástico não reutilizável, constante do 

Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa, 

de forma a não dificultar o fornecimento em regime de take-away; 

– Assegurar a concretização do plano de investimentos para 2020 e anos 

seguintes da Câmara Municipal de Lisboa e das respetivas empresas 

municipais, estimado em 620 milhões de euros, como forma de reforço do 

serviço público, apoio ao emprego e de preservação da capacidade produtiva; 

– Manutenção em pleno funcionamento o licenciamento urbanístico, visando 

apoiar toda a fileira de arquitetos, projetistas, promotores e construtores, 

essenciais à recuperação do emprego e da economia; 

– Antecipação do pagamento a projetistas, nomeadamente gabinetes de 

arquitetura, engenharia e serviços técnicos; 

– Criação de uma equipa de apoio às micro, pequenas e médias empresas 

(Lisboa Empreende), tendo em vista assegurar a informação sobre todos os 

apoios existentes, bem como prestar consultoria para mitigação dos efeitos da 

crise e promoção da recuperação económica, em parceria com a Startup 

Lisboa;  

– Criação de um marketplace que junta as necessidades de empresas, 

instituições e municípios às competências e ofertas do ecossistema 

empreendedor de Lisboa, tendo em vista permitir às startups continuarem a 

funcionar através do desenvolvimento de soluções tecnológicas para os 

desafios atuais; 

– Criação de um Grupo de Trabalho da Economia e Emprego na Cidade, tendo 

em vista o acompanhamento permanente dos efeitos da pandemia de COVID-

19 na cidade e das medidas de apoio implementadas; 
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– Assegurar aos agentes culturais o pagamento integral dos contratos já 

celebrados, nomeadamente pela EGEAC, através da recalendarização das 

programações, da sua adaptação para transmissão online ou do reforço do 

apoio à estrutura da entidade; 

– Acelerar o pagamento às entidades culturais da cidade já beneficiárias de 

apoio, tendo em vista apoiar a manutenção das respetivas estruturas de 

funcionamento; 

– Alargar o Fundo de Emergência Social a agentes e entidades do setor cultural;  

– Dinamizar a programação cultural da cidade através da contratualização de 

ações prioritariamente de agentes não abrangidos por outros sistemas de 

apoio, a realizar, quer no curto prazo, em condições adequadas às 

circunstâncias atuais nomeadamente para difusão on-line, televisiva ou outras, 

ou posteriormente em termos a acordar entre os beneficiários e a CML; 

– Reforçar o fundo de aquisições na área das artes plásticas e alargar seu 

âmbito ao setor do livro e da arte pública 

  

H. A concretização e implementação das medidas já definidas reveste caráter urgente, sendo 

essencial assegurar que estes apoios sejam, tão rapidamente quanto possível, 

disponibilizados às famílias, empresas e trabalhadores sobre as quais se fazem já sentir os 

efeitos económicos negativos decorrentes das restrições inerentes ao estado de emergência 

e às medidas de combate à pandemia; 

I. De forma a viabilizar a implementação das medidas já consensualizadas pela Câmara 

Municipal de Lisboa, importar proceder à sua formalização e concretização, emitir as 

orientações necessárias à sua implementação pelos serviços e empresas municipais, bem 

como, quando necessário, submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Lisboa os 

aspetos que se integram nas respetivas competências; 

J. O Governo submeteu à Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 22/XIV, que estabelece 

um regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 e que, se aprovado, habilitará a Câmara Municipal 

de Lisboa a, em situações excecionais devidamente fundamentadas e diretamente 

relacionadas com as medidas de combate à COVID-19, conceder isenções relativas a tributos 
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municipais sem precedência de regulamento aprovado pela assembleia municipal, desde que 

a isenção não tenha duração superior ao termo do ano civil em curso, e, bem assim, 

habilitará o Presidente da Câmara Municipal a, mediante delegação de competências da 

Câmara Municipal e durante a vigência do diploma, conceder apoios a pessoas em situação 

de vulnerabilidade, independentemente da existência de regulamento municipal ou de 

parceria com entidades competentes da administração central e com instituições particulares 

de solidariedade social; 

 

 

Temos a honra de propor que a Câmara Municipal delibere: 

 

1. Aprovar a moratória, até 30 de junho de 2020, no pagamento de rendas e outras 

contraprestações devidas no âmbito de contratos de natureza habitacional celebrados 

pelo Município de Lisboa, de acordo com as regras estabelecidas no Anexo I, que 

constitui parte integrante da presente proposta, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

2. Aprovar instruir a Assembleia Geral da Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação 

Municipal de Lisboa, E.M., S.A. (“Gebalis”), para determinar a moratória, até 30 de junho 

de 2020, no pagamento de rendas e outras contraprestações devidas relativamente aos 

meses de abril, maio e junho, no âmbito de contratos de natureza habitacional 

celebrados pela empresa, ao abrigo do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 50/2012, de 31 

de agosto, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º dos Estatutos da Gebalis; 

 

3. Mandatar a Vereadora Paula Marques para, em representação do Município de Lisboa 

na Assembleia Geral da Gebalis, aprovar a instrução constante do ponto anterior, nos 

termos da presente proposta;  

 

4. Aprovar a isenção extraordinária, até 30 de junho de 2020, do pagamento de rendas ou 

contraprestações relativas aos meses de abril, maio e junho de 2020, de 

estabelecimentos comerciais em espaços municipais que se encontrem encerrados, de 
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quiosques, e de lojas instaladas em bairros municipais, ainda que permaneçam em 

funcionamento, bem como das rendas ou contraprestações, devidos relativamente a 

idêntico período, de espaços municipais por instituições de âmbito social, cultural, 

desportivo ou recreativo ou por pessoas singulares que exerçam atividade cultural, nos 

termos estabelecidos no Anexo II, que constitui parte integrante da presente proposta, 

ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro;  

 

5. Aprovar instruir as Assembleias Gerais da Gebalis, EMEL - Empresa Municipal de 

Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E.M. S.A. (“EMEL”), e EGEAC – Empresa de 

Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M., S.A. (“EGEAC”), para 

determinarem a suspensão, até 30 de junho de 2020, do pagamento das rendas devidas 

ao abrigo dos contratos relativos a espaços municipais de que sejam titulares ou 

gestoras, ao abrigo do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º dos respetivos estatutos; 

 

6. Mandatar os Vereadores Paula Marques, Miguel Gaspar e Catarina Vaz Pinto para, em 

representação do Município de Lisboa nas Assembleias Gerais da Gebalis, EMEL e 

EGEAC, respetivamente, aprovarem a instrução constante do ponto anterior, nos termos 

da proposta;  

 

7. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal de Lisboa, para aprovação, a criação de um 

regime de apoios extraordinários a pessoas que, no contexto da pandemia de COVID-19 

se encontrem em situação de vulnerabilidade, através de apoios a IPSS, a agregados 

familiares e a agentes e entidades dos setores cultural e criativo, através da alteração 

das Regras de Funcionamento do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa - 

Vertente de apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras entidades 

sem fins lucrativos, aprovadas pela Deliberação n.º 219/AML/2016, de 12 de julho, da 

alteração das Regras de Funcionamento do Fundo de Emergência Social – Agregados 

Familiares aprovadas pela Deliberação n.º 220/AML/2016, de 12 de julho (Proposta n.º 

258/CM/2016) e da criação de uma nova vertente de apoio através das Regras de 
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Atribuição do Fundo de Emergência Social – Vertente de apoio à Cultura, nos termos do 

Anexo III, que constitui parte integrante da presente proposta, ao abrigo do disposto nas 

alínea e), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º e nas alíneas k), v) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com dispensa de consulta 

pública por motivos de urgência, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do 

Código do Procedimento Administrativo; 

 

8. Aprovar a celebração de aditamento aos contratos de delegação de competências em 

vigor, outorgados com as Freguesias ao abrigo da Deliberação n.º 140/AML/2018, de 10 

de abril (Proposta n.º 84/C/2018), da Assembleia Municipal, com as Freguesias que 

aceitem dar execução ao regime extraordinário de apoio aos agregados familiares no 

âmbito da pandemia de COVID-19, de acordo com o modelo de aditamento constante do 

Anexo IV que constitui parte integrante da proposta, ao abrigo do previsto na cláusula 

6.ª dos referidos contratos de delegação de competências;  

 

9. Aprovar o reforço do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa com a 

dotação total de 25.000.000€, a concretizar em revisão orçamental, sendo 2.500.000€ 

para a vertente de apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

entidades sem fins lucrativos, 2.500.000€ para a vertente de apoio aos agregados 

familiares, 250.000 € para a vertente de apoios financeiros urgentes e imediatos aos 

agentes e entidades dos setores cultural e criativo, 1.000.000€ para o reforço da 

programação cultural da cidade a agentes não abrangidos por outros sistemas de apoio 

e 18.750.000€ para a aquisição de bens, serviços e equipamentos no âmbito do 

combate à COVID-19 e da atuação municipal ao nível local neste contexto, em 

conformidade com o Quadro anexo a esta proposta, no qual resulta também evidenciada 

a alocação de recursos orçamentais já feita, à data, no cômputo geral da alocação 

orçamental proposta e consequente acompanhamento com base na contabilidade de 

gestão, podendo estes valores ser ajustados na sua alocação pela Câmara Municipal de 

Lisboa; 
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10. Aprovar a utilização do valor de 1.000.000€ a alocar ao Fundo de Emergência Social do 

Município de Lisboa para dinamização da programação cultural da através da 

contratualização de ações prioritariamente de agentes não abrangidos por outros 

sistemas de apoio, a realizar, quer no curto prazo, em condições adequadas às 

circunstâncias atuais nomeadamente para difusão on-line, televisiva ou outras, ou 

posteriormente em termos a acordar entre os beneficiários e a Câmara Municipal de 

Lisboa será feita em termos a definir pela Direção Municipal de Cultura; 

 

11. Aprovar a alocação do valor de 18.750.000 € do Fundo de Emergência Social do 

Município de Lisboa à aquisição pelo Município dos bens, serviços e equipamentos 

necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica 

por COVID-19, incluindo, entre outros, equipamentos de proteção individual (luvas, 

máscaras, óculos, batas, toucas e fatos de proteção, viseiras integrais), material e 

serviços de desinfeção, termómetros, ventiladores e outro material médico, refeições, 

bens alimentares e serviços associados, alojamento, material informático, viaturas e 

serviços de transporte, sendo os respetivos procedimentos promovidos pelo  

Departamento de Aprovisionamentos da Câmara Municipal de Lisboa;  

 

12. Delegar no Presidente da Câmara Municipal as competências atribuídas à Câmara 

Municipal nas regras constantes do Anexo III, com faculdade de subdelegação em 

vereador e sem prejuízo dos limites legais aplicáveis;  

 

13. Aprovar e propor à Assembleia Municipal de Lisboa, para aprovação, a suspensão da 

cobrança e a isenção das taxas relativas a ocupação de espaço público e publicidade a 

estabelecimentos comerciais, nos termos estabelecidos no Anexo V, que constitui parte 

integrante da presente proposta, ao abrigo do disposto no artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, com dispensa de consulta pública por motivos de urgência, 

nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo; 
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14. Aprovar, e submeter à Assembleia Municipal de Lisboa para aprovação, nos termos no 

artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com dispensa de consulta 

pública por motivos de urgência, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do 

Código do Procedimento Administrativo, a prorrogação excecional do prazo de 

apresentação de autoliquidação pelas Entidades Responsáveis pela Taxa Turística de 

Dormida, previsto no Regulamento Geral de Taxas, Preços e outras Receitas do 

Município de Lisboa, publicado na 2.ª Série do Diário da República de 28 de dezembro 

de 2018, através do Aviso n.º 19334-A/2018, nos seguintes termos: 

(i) No caso das Entidades Responsáveis que apresentem autoliquidação mensal, o 

prazo de apresentação da declaração de autoliquidação referente às dormidas ocorridas 

nos meses de março, abril e maio de 2020 é prorrogado até 30 de junho de 2020;  

(ii) No caso das Entidades Responsáveis sujeitas ao regime de apresentação trimestral 

da autoliquidação, o prazo de apresentação da declaração de autoliquidação referente 

às dormidas ocorridas nos meses de janeiro, fevereiro de março de 2020 é prorrogado 

até 30 de junho de 2020; 

(iii) Nos casos previstos em (i) e (ii), as verbas apuradas pelas Entidades Responsáveis 

devem ser transferidas para o Município de Lisboa até ao dia 30 de setembro de 2020. 

 

15. Aprovar dispensar o envio dos Anexos III e V e do ponto 14 à Assembleia Municipal de 

Lisboa, para aprovação, no caso da entrada em vigor, até à realização da próxima 

sessão do órgão deliberativo, de regime legal que dispense a respetiva intervenção;  

 

16. Submeter à Assembleia Municipal de Lisboa, para aprovação, a alteração ao 

Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa, aprovado 

pela Assembleia Municipal de Lisboa em 3 de dezembro de 2019, sob a proposta da 

Câmara Municipal de Lisboa n.º 676/CM/2019, de forma a diferir até 1 de setembro de 

2020 a entrada em vigor da proibição do uso, em espaço público, de plástico não 

reutilizável, nos termos estabelecidos no Anexo VI, que constitui parte integrante da 

presente proposta, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com dispensa de consulta pública por motivos de 

urgência, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo; 
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17. Autorizar a entrega de bens alimentares e de outros bens e serviços adquiridos pelo 

Município para os fins específicos do combate à pandemia (Covid-19) diretamente à 

população em carência ou risco ou através de parceiros locais como sejam as juntas de 

freguesia, instituições particulares de solidariedade social ou outras entidades com 

trabalho social em Lisboa, ao abrigo de protocolo a celebrar com as mesmas, nos 

termos do disposto nas alíneas h) e j) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea v) do n.º 1 do 

artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sendo a 

competência para a respetiva celebração delegada no Presidente da Câmara Municipal. 

 

Paços do Concelho de Lisboa, aos       de abril de 2020. 

 

Os Vereadores 

 

 

Miguel Gaspar                                                                 João Paulo Saraiva 

 

Paula Marques                                                                Carlos Manuel Castro 

 

         Catarina Vaz Pinto                                                                       Manuel Grilo 


