
 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente,  

da Câmara Municipal de Loures 

Dr. Ricardo Leão 

 

Sacavém, ____ de _______________ de 2021 

 

Assunto: Novo Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa 

de Sacavém 

 

Exmo. Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Loures, 

Dr. Ricardo Leão 

 

______________________________________________, na qualidade de empresário, com o 

NIPC/NIF _________________________, e CAE ___________, usufrutuário do estabelecimento 

_____________________________________________________________ sito em rua/praceta 

__________________________________________________________________________. 

Vem pelo presente requerer a V. Exa. a comparticipação de 50% do valor total das faturas de 

IMI, referente ao ano de 2020, e as de eletricidade, comunicações, seguros, gás e rendas 

referente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021. 

Manifesto total disponibilidade para os esclarecimentos que venham a ser considerados 

necessários, através do contacto telefónico __________________ e o correio eletrónico 

______________________________. 

Atentamente. 

Pede deferimento; 

______________________________________ 

Declaro, sob compromisso de honra, para os devidos efeitos que: 

 A sua representada não se encontra em situação de incumprimento relativamente a 



contribuições para a Segurança Social e relativamente ao pagamento de impostos à 

Autoridade Tributária; 

 Tomei conhecimento das Normas de Participação Programa Excecional de Apoio às 

Empresas afetadas diretamente pela obra de regularização fluvial das águas residuais 

da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém; 

 Estou consciente de que o tratamento dos dados pessoais é realizado para efeitos de 

adesão ao Programa Loures Vale Mais e ao Programa Oferta de Experiências, com base 

no cumprimento de obrigações legais, nos termos gerais da Política de Proteção de 

Dados do Município e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre Tratamento 

de Dados nesse Programa que me foi disponibilizada, estando estes termos acessíveis 

nos Balcões de Atendimento do Município. Estou ainda consciente de que posso exercer 

os direitos de proteção de dados contactando com o Encarregado da Proteção de Dados 

através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt. 

 

Em anexo: 

1. IBAN 

2. Cópias das faturas emitidas entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021; 

3. Cópias dos respetivos comprovativos de pagamento; 

4. Cópia da certidão permanente / inicio de atividade 
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