
ISENÇÃO / REDUÇÃO
A isenção A redução

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município 

da Nazaré (RLCTMN),  do pagamento de taxas;

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 26.º do RLCTMN, do pagamento dos tributos;

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 26.º do RLCTMN, do pagamento das taxas de ocupação do espaço 

público com estacionamento de veículos automóveis;

Nos termos do disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 116.º e no n.º 2 do artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua redação em vigor, do pagamento das taxas.

RESTITUIÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 14.º do RLCTMN, a revisão do ato de liquidação.

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)
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EXMO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

ISENÇÃO / REDUÇÃO / RESTITUIÇÃO / FRACIONAMENTO DE TAXAS

REQUER

PROCESSO N.º /INTERESSADO

Nome / Designação

Morada / Sede N.º

Forma de comunicação para efeitos de notificação

Freguesia Código Postal -

-N.º Identificação Fiscal N.º Identificação Civil Validade / /

-Contato telefónico Email

Telefone Email

Qualidade 1

Carta

O PEDIDO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES À:

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________, valor _____________________ euros;

Guia de recebimento n.º ______________ / ________TOTAL _____________________ euros.

N.º DE CONTA - IBAN: ______________________________________________________________



FRACIONAMENTO
Nos termos do disposto no artigo 19.º do RLCTMN e nos termos do n.º 1 do artigo 197.º do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária, o pagamento das taxas em ____________ frações.
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Pede Deferimento

O interessado

Nazaré,            de                         de 
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