
 

(Arrendat(Arrendat(Arrendat(Arrendatáááário)rio)rio)rio)    

ExmoExmoExmoExmossss. Senhor. Senhor. Senhor. Senhoreseseses,,,,    

                    SenhorioSenhorioSenhorioSenhorio    

    

LouresLouresLouresLoures, , , , ………… de  de  de  de AbrilAbrilAbrilAbril de 2020 de 2020 de 2020 de 2020    

Assunto: CAssunto: CAssunto: CAssunto: Comunicação omunicação omunicação omunicação de suspensão do pagamento de rendade suspensão do pagamento de rendade suspensão do pagamento de rendade suspensão do pagamento de rendas mensaiss mensaiss mensaiss mensais    

conforme decretado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa o Estado de conforme decretado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa o Estado de conforme decretado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa o Estado de conforme decretado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa o Estado de 

Emergência ( DecrEmergência ( DecrEmergência ( DecrEmergência ( Decreto do Presidente da República neto do Presidente da República neto do Presidente da República neto do Presidente da República n.º 14.º 14.º 14.º 14----a/2020, de 18 de Março), com a/2020, de 18 de Março), com a/2020, de 18 de Março), com a/2020, de 18 de Março), com 

eeeentrada em vigor em 1 de Abril de 2020 ntrada em vigor em 1 de Abril de 2020 ntrada em vigor em 1 de Abril de 2020 ntrada em vigor em 1 de Abril de 2020     

Exmos. Senhores,Exmos. Senhores,Exmos. Senhores,Exmos. Senhores,    

Na qualidade de arrendatária do locado sito em …………………………………, 

freguesia de …………….e concelho de ……………., venho pela presente comunicar que 

desde o dia …. De Março de 2020, que me encontro com o meu estabelecimento de 

…………………….encerrado por imposição do Senhor Presidente da República 

Portuguesa no âmbito do Estado de Emergência ( Decreto do Presidente da República 

n.º 14-a/2020, de 18 de Março), em virtude do referido estabelecimento não se incluir 

na lista das actividades e estabelecimentos que "disponibilizem bens de primeira 

necessidade ou outros bens considerados essenciais”, assim em 20 de Março de 2020, 

foi anunciada a medida extraordinária que  entra em vigor a 1 de Abril no que 

concerne a que as rendas não habitacionais só voltarão a ser pagas um mês depois do 

fim do estado de emergência, bem como os valores das rendas que agora são 

deferidas serão pagas um mês após o término do regime de excepção e que irão ser 

pagas as rendas ao longo de doze meses contados de um mês após o termo do estado 

de emergência. 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me apresentando os melhores 

cumprimentos. 

AtentamenteAtentamenteAtentamenteAtentamente    

A A A A ArrendatáriaArrendatáriaArrendatáriaArrendatária    

 



 

 

                            

    

 

 

                            

 


