
Venho por este meio requerer a V. Exa., atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 
doença COVID-19, o seguinte: 
 

       Declaro sob o compromisso de honra que, em face da situação excecional de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da 

doença COVID-19, que determinou que, no dia 18 de março de 2020, fosse decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto 

do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, regulamentado através do Decreto 2-A/2020, de 20 de março, e respetivas 

prorrogações, encerrei as instalações do referido espaço municipal, deixando de auferir quaisquer rendimentos do mesmo.      

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

REPRESENTANTE

Nome
NºIdentificação

B.I.  / CC: Válido até:  

Na Qualidade:  Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro
Fiscal

Na Qualidade: Promotor

Isenção de pagamento de renda, relativa aos meses de abril, maio e junho, pela ocupação do seguinte espaço municipal: 

Isenção de pagamento de preço, relativo aos meses de abril, maio e junho, pela exploração do seguinte espaço municipal:

*Nome

*Morada

-Código postal
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Isenção de pagamento de taxa, relativa aos meses de abril, maio e junho, pela ocupação do seguinte espaço municipal: 
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