
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
ATUALIZAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS MUNICIPAIS DE MITIGAÇÃO DOS 

EFEITOS PROVOCADOS PELO COVID – 19  

(atualização de 30.12.2021) 

 

Considerando a necessidade de ajustar as medidas municipais de mitigação em função da 

evolução da pandemia; 

Mas, sobretudo, reconhecendo que a elevada exposição da economia mariense à sazonalidade 

poderá aprofundar os efeitos negativos já sentidos pelas famílias e demais agentes económicos, 

o executivo deliberou por unanimidade aprovar as seguintes medidas até 31/01/2022: 

▪ Disponibilizar testes rápidos COVID-19 a empresas com sede social na ilha de Santa 

Maria, sendo que a disponibilização dos testes corresponde a 1 por semana para cada 

funcionário, mediante requerimento dirigido à Senhora Presidente da Câmara Municipal 

de Vila do Porto; 

▪ Manter a isenção do pagamento da tarifa fixa de resíduos sólidos urbanos e de 

saneamento aos estabelecimentos comerciais com sede social na ilha de Santa Maria, 

assim como aos proprietários de alojamentos turísticos com sede social na ilha de Santa 

Maria e com registo atualizado na Direção Regional do Turismo, mediante requerimento 

dirigido à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto; 

▪ Prorrogar a redução em 50% o valor da renda de utilização das lojas do Mercado Municipal 

e dos concecionários dos Complexos Balnear dos Anjos e da Praia Formosa;   

▪ Isentar de obrigação de pagamento de taxas de publicidade as empresas com sede social 

na ilha de Santa Maria; 

▪  Isentar de obrigação de pagamento de taxas de ocupação da via pública as empresas 

com sede social na ilha de Santa Maria, assim como Instituições de Utilidade Pública com 

sede social na ilha de Santa Maria; 



▪ Permitir, sem acréscimo de custos, a ampliação de área de esplanada às empresas com 

sede social na ilha de Santa Maria, como medida de compensação da obrigatoriedade de 

manter o distanciamento social; 

▪ Disponibilizar apoio psicológico aos munícipes durante os períodos de tratamento da 

COVID-19 ou em período de Isolamento Profilático, sempre que necessário e requerido 

pelo próprio.  

 


