REGISTO Nº _________ / Ano:_____

Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.

DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE
GARANTIA

REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:
______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome *

(1)

Morada *
Freguesia *
Cód. Postal *

-

NIF *

NIC/BI *

Telefone *

Telemóvel

Válido até *

/

/

Fax

Email
Na qualidade de representante de:
Outro(2):_________________________________________________________________________________________
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e
apresentar documento que a tanto o autoriza. (2) Especificar.

DO PROCESSO
Nome do Executado
Nº de Processo

Tributo (*)

Área

Arruamento

(*) Ex.: Abastecimento de Água, Ocupação de Via Pública, Publicidade

REQUERIMENTO
Vem, nos termos do art.º 52º, da LGT e 170º da CPPT, requerer que, lhe seja autorizada a dispensa da prestação de garantia, no âmbito do processo
de execução melhor identificado em epígrafe.
Este pedido justifica-se pelo facto de a exigência de prestação de garantia com a finalidade de obter a suspensão da execução fiscal vir a causar
prejuízo irreparável, atendendo à sua difícil situação financeira, atestada pela Declaração de IRS/IRC do último ano, bem como

Por outro lado, a(o) ora Requerente tem uma manifesta falta de meios económicos, revelada pala insuficiência de bens penhoráveis para o
pagamento da dívida exequenda e acrescido, sem quaisquer responsabilidades da executada(o).

Valor da Garantia

€

PROTEÇÃO DE DADOS

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados por
parte do Município de Albufeira, no âmbito do presente formulário.
Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação Institucional.
Pede deferimento,

A preencher pelos serviços

Albufeira, ____/____/_______

Conferi a identificação do requerente, através de:

O Requerente / Comunicante
Atendido por:
Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

Submeter
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