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DESPACHO N.º 012/JFO/2020 

 

PAGAMENTO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO  

DOS MERCADOS RETALHISTAS DA FREGUESIA DE OLIVAIS 

 

Eu, Rute Florêncio Lima de Jesus, Presidente da Junta de Freguesia de Olivais, Concelho 

de Lisboa, no uso das competências legais que me são conferidas e considerando o 

encerramento da Sede da Freguesia de Olivais, como medida de contingência no âmbito da 

prevenção e controlo da infeção pelo COVID-19, informo que o pagamento das taxas de 

ocupação dos Mercados Retalhistas da Freguesia deverá ser efetuado por transferência 

bancária ou por Multibanco: 

1. Os pagamentos por transferência bancária deverão ser realizados para: 

Entidade: Freguesia de Olivais 

NIB: 0007 0000 0013 9585 81423 

2. Para efetuar os pagamentos por Multibanco deverá proceder da seguinte forma: 

a) Para pagamentos referentes às taxas de ocupação dos espaços comerciais do 

Mercado Encarnação Norte e Mercado Encarnação Sul deverá dirigir-se a Ana 

Santos, trabalhadora desta Freguesia que se encontra afeta ao Mercado 

Encarnação Norte; 

b) Para pagamentos referentes às taxas de ocupação dos espaços comerciais do 

Mercado Célula B e Mercado Célula E deverá dirigir-se a Joaquim Silva, 

trabalhador desta Freguesia afeto ao Mercado Célula B. 

3. Considerando igualmente o estado de emergência decretado pelo Governo 

Português, e em conciliação com as medidas tomadas pela Câmara Municipal de 

Lisboa, a Freguesia de Olivais estabelece a isenção integral do pagamento de 

rendas de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais (câmara ou 

empresas municipais) que se encontrem encerrados. Esta medida vigora até 30 de 

junho de 2020. 
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4. Mais se informa que para a atribuição da isenção da taxa referida no ponto anterior o 

operador económico deverá, obrigatoriamente, informar a Freguesia de Olivais, até 

ao 10.º dia de cada mês, de que irá estar encerrado. Para tal, deve utilizar o seguinte 

endereço de correio eletrónico: geral@jf-olivais.pt.  

Nos termos da legislação em vigor a suspensão da atividade implica a não emissão 

de faturação. 

5. Nos termos do presente Despacho a isenção de taxa de ocupação será levantada 

assim que o operador reinicie a sua atividade. 

 

Para constar e produzir os devidos efeitos, deve o presente Despacho ser publicitado na 

página de Facebook, bem como no sítio da Freguesia: http://www.jf-olivais.pt/. 

 

Olivais, 03 de abril de 2020 
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