
Época / Season 354,24 € Serviço de Atendimento
Receção Parque de Estacionamento

Mensal (30 dias) / Month (30 days) 110,70 € praia da Quinta do Lago
tlm +351 969 416 786 (Chamada para a rede móvel nacional)

Semanal (7 dias) / Week (7 days) 35,42 €

Emolumentos e tarifas Entidade gestora
-Emissão de cartão: gratuito Loulé Concelho Global
-Cartão de substituição por dano ou subtração: 5,00€ Morada: Rua José Afonso, Lote 61, R/C, 8100-592 Loulé
-Caução: 10,00€ www.lcglobal.pt           Email: geral@lcglobal.pt

-

Email: ou

Contribuinte nº / Fiscal Number:

(a preencher pelos serviços)

Favorável

Desfavorável

Data:____________________________

Ass:_____________________________
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Assinatura / Signature Data / Date

Código Penal

Artigo 256º, nº1: "Quem, com intenção de causar prejuizo a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo: a) fabricar documento falso, falsificar ou alterar documento,ou, abusar 
da assinatura de outra pessoa para elaborar documento falso; b) fizer constar falsamente de documento falso juridicamente relevante; ou ; c) usar documento a que se referem as alíneas anteriores, fabricado ou 
falsificado é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa."

Declaração

Declaro para os devidos efeitos, serem corretos e atuais todos os elementos e informações constantes do presente documento e autorizo expressamente a Loulé Concelho Global, EM a proceder à verificação da sua 
autenticidade, utilizando para tal os meios e as fontes de informação que considerar adequados.

Identificação / ID

Nome / Name:

Morada / Adress:

Código Postal / Postal Code: Localidade / Locality:

Telefone / Phone Number:

Veículo  / Car

Matrícula / Car plate Marca / Brand

Assinatura / Long Term

Assinatura / Long Term
Parque de Estacionamento / Closed Car Park

Praia da Quinta do Lago
Validade (DD/MM/AAAA)
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