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Contribuinte n.º  ______________________________ Nesta morada quantos lugares de estacionamento privado tem? _______ Não se aplica

Email: Telefone(s)   __________________________   /  __________________________

Documentos de identificação

Se  tiver cartão de cidadão:

Bilhete de identidade ou Passaporte ou Título de residência ______________________________

Documento da sua Junta de Freguesia comprovativo de residência e domicílio fiscal

Ligeiro Tipo: Passageiros

Outro Mercadorias

Ligeiro Tipo: Passageiros

Outro Mercadorias

Ligeiro Tipo: Passageiros

Outro Mercadorias

* Neste caso deverão ser entregues documentos que comprovem a autorização para utilização da viatura nos quais deverá a morada ser coincidente com a do(a) requerente.

Autorizo que os meus dados sejam utilizados para efeitos de comunicação institucional da Loulé Concelho Global EM, Unipessoal, S.A.

Familiar direto*

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.

Assinatura Data

Marca

Localidade:

Titularidade:

Nome Completo:

Titularidade: Próprio Categoria:

Matrícula Marca

Veículos a averbar na morada acima indicada

Titularidade:

Matrícula

Se não tiver cartão de cidadão:

Outro

Trabalho

Familiar direto*

Próprio Categoria:

Marca

Familiar direto*

Trabalho

Outro

Próprio Categoria:

verificar documento e conferir se a 
morada confere com morada do 
requerimento? Sim/Não

Carta de condução (não é obrigatório para pessoas que tenham cartão de cidadão) ______________________________

Cartão de cidadão ______________________________ Válido até ______________________________

Carta de condução (com morada igual àquela que consta do formulário de requisição)  ______________________________

verificar documento e conferir se a 
morada confere com morada do 
requerimento? Sim/Não

verificar documento e conferir se a 
morada confere com morada do 
requerimento? Sim/Não

verificar documento e conferir se a 
morada confere com morada do 
requerimento? Sim/Não

Modelo

Modelo

Modelo

Trabalho

Outro

Matrícula

Nº ProcessoCartão de Estacionamento de Residente

Roubo, extravio, degradação

Mudança de viatura (matrícula a cancelar) _________________________________

Retificação

Requerente

Morada:

Revalidação

Novo requerimento

Motivo do requerimento

Código Postal:

Dou o meu consentimento expresso, conforme Art. 6º, nº 1, Al.a, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para que os meus dados sejam tratados pela Loulé 
Concelho Global, EM, Unipessoal, S.A.
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(Preenchimento obrigatório)



Se  tiver cartão de cidadão: Emissão de cartão: gratuito
1.ª viatura / fogo: gratuito
2.ª viatura / fogo: 5,00€

3.ª viatura/fogo e seguintes: 25,00€

Se não tiver cartão de cidadão: 2ª via: 5,00€

Observações:

Telefone: 289 401 080 Email: geral@lcglobal.pt Sítio internet: www.lcglobal.pt/
Contatos: 

Documentos a exibir para solicitar cartão de estacionamento de residente:

Máximo 4 cartões por fogo. Apenas 1 cartão 
associado à atividade profissional. Validade 
por 1 ano a acontar da data de emissão. 

Data

_________________________________________________________________________________(nome da entidade), pessoa colectiva n.º_______________________,

matriculada na CRC de _______________, sob o n.º_______________________________, com o código de certidão permanente n.º____________________________,

com sede em _____________________________________________, neste ato representada por ___________________________________________ titular do Cartão

de Cidadão/Bilhete de Identidade(riscar o que não interessa) n.º_________________________________, emitido em/com validade _______________________, declara,

para os devidos e elgais efeitos, que o requerente é seu trabalhador subordinado, com vinculo laboral, e usufrutuário do veículo automóvel com a matrícula acima indicada,

que se encontra associada ao exercício da sua atividade profissional.

Assinatura e Carimbo da empresa

A preencher pelo empregador caso o veículo esteja associado à atividade profissional

Emolumentos e tarifas:

Informação

Cartão de cidadão (para leitura e validação de residência); Carta de condução (não é obrigatório para pessoas que 
tenham cartão de cidadão); Certificado de matrícula da viatura (com morada igual àquele que consta no formulário 
de requisição).

Bilhete de identidade (ou passaporte ou título de residência), documento da sua Junta de Freguesia comprovativo 
de residência e domicílio fiscal; Carta de Condução (com morada igual àquela que consta do formulário de 
requisição); Certificado de matrícula da viatura (com morada igual àquela que consta no formulário de requisição).

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."
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