INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

REQUERIMENTO
PAGAMENTO DE CRÉDITOS EMERGENTES DO CONTRATO DE TRABALHO
Fundo de Garantia Salarial
1. Elementos relativos ao beneficiário
Nome completo

Nº Identificação de Segurança Social

Data de Nascimento
Ano

Mês

Dia

Nº Identificação Fiscal
Morada
C. Postal
Localidade

Telefone

2. Identificação do empregador
Nome do empregador
Nº Identificação de Segurança Social

Nº Identificação Fiscal

Morada da sede
Localidade

Cód. Postal

Telefone

Fax

3. Situação profissional
Data de admissão ______/____/____ Local de trabalho
Retribuição (base) mensal ilíquida

Retribuição (base) mensal líquida

Data de pagamento da última retribuição

______/____/____

Data da suspensão da prestação de trabalho

______/____/____

Data da cessação do contrato de trabalho ______/____/____

4. Situação que determina o pedido
Período/mês/ano de referência

Valor total
por tipo de crédito

Retribuição

,
,

Subsídio de férias

,
,

Subsídio de Natal

,
,

Subsídio de alimentação

,

Indemnização/compensação por cessação de contrato de trabalho

,

Emergentes da violação do contrato de trabalho

,
TOTAL

,
(continua no verso)

Í

Tipo de crédito em dívida

OS DADOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO SERÃO OBJECTO DE REGISTO INFORMÁTICO NA BASE DE DADOS
DA SEGURANÇA SOCIAL. PODERÁ ACEDER À INFORMAÇÃO QUE LHE DIZ RESPEITO E PROCEDER À SUA CORRECÇÃO
AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI
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(continuação)

Í

Os valores acima indicados foram reclamados em:
Processo judicial de
º Juízo,

a decorrer no Tribunal de
acção apresentada em ______/____/____ .

ª Secção, Processo n.º

Processo extra-judicial de conciliação (IAPMEI).

pedido apresentado em ______/____/____ .

Processo n.º

5. Caracterização do agregado familiar para efeitos de apuramento de IRS
Assinale com X a situação correspondente ao requerente:
Casado dois titulares

Casado 1 titular

Deficiente

Não

Sim

Não casado
Indique o número de dependentes

6. Certificação do empregador ou da Autoridade para as Condições do Trabalho
A preencher, apenas, quando o trabalhador não seja parte constituída na acção
Empregador

Autoridade para as Condições do Trabalho

Confirmam-se os elementos relativos aos créditos reclamados
pelo trabalhador.

Confirmam-se os elementos relativos aos créditos reclamados
pelo trabalhador.

______/____/____

______/____/____
Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

7. Modo de pagamento
O pagamento dos créditos pode ser efectuado por depósito em conta bancária, para o que deve indicar o Número de Identificação
Bancária (NIB):
Na falta deste elemento, será utilizado outro meio de pagamento.

8. Certificação do trabalhador
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
______/____/____
Assinatura conforme Bilhete de Identidade

Documentos a apresentar e local de entrega
Documentos a apresentar
 Documento emitido pelo banco ou talão Multibanco comprovativo do
NIB, no caso de pretender que o pagamento seja efectuado por transferência
bancária.
 Fotocópia de:
 Cartão de Identificação de Segurança Social ou, na sua falta, de documento de identificação válido, designadamente, Bilhete de Identidade,certidão de registo civil, boletim de nascimento ou passaporte;
 Cartão de identificação fiscal.
E, conforme as situações:
 Certidão ou cópia autenticada comprovativa dos créditos reclamados
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pelo trabalhador emitida pelo tribunal competente onde corre o processo
de insolvência ou pelo IAPMEI, no caso de ter sido requerido o procedimento
de conciliação;
 Declaração comprovativa da natureza e do montante dos créditos em
dívida declarados no requerimento, quando o trabalhador não seja parte
constituída, emitida pelo empregador ou pela Autoridade para as Condições
do Trabalho.
Local de entrega
O requerimento e demais documentos são apresentados nos serviços da
segurança social.
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