ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Bancada da Coligação Mais

Moção
Suporte ao sector da Restauração e de Serviços de entregas

Na sequência das últimas medidas de controlo pandémico comunicadas pelo
governo, o município de Vila Franca de Xira foi englobado no nível de gravidade
Muito Elevado, entrando as novas medidas em vigor, com a renovação do Estado
de Emergência às 00h00 de 24 de Novembro, que entre outras se destacam:
• Manutenção da proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00;
• Manutenção da proibição de circulação na via pública aos sábados e domingos
entre as 13h00 e as 5h00;
• Proibição de circulação na via pública nos feriados de 1 e 8 de Dezembro entre
as 13h00 e as 5h00;
• Nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro os estabelecimentos comerciais
encerram às 15h;
• Ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório;
• Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho.
Nesse sentido, e avaliando os impactos dos períodos de confinamento dos
últimos fins-de-semana na actividade normal das populações, mas
especificamente na restauração e hotelaria, com a generalidade dos espaços
comerciais a reduzirem em mais de 80% o seu horário laboral e
consequentemente a sua facturação e capacidade de manutenção de postos de
trabalho, a Coligação Mais, na Assembleia Municipal de 23 de Novembro de
2020, propõe à CMVFX a criação de uma plataforma de ligação entre os
restaurantes e os transportadores (taxistas e/ou voluntários), assumindo os
custos dessa entrega.
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Desta forma, a CMVFX conseguirá promover a economia local, suportando dois
sectores críticos para a estabilidade do nosso concelho, nesta altura de
constrangimento geral no acesso ao comércio.

Vila Franca de Xira, 24 de Novembro de 2020
Os Eleitos da Coligação Mais
(PPD/PSD – MPT – PPM)
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