
Assinatura Mensal Piso 0 Piso 1
24 horas 76,81 € 63,96 €

Diurno* + fim de semana 38,40 € 31,98 €

Diurno* 27,43 € 22,84 €

Noturno** + fim de semana 38,40 € 31,98 €

Fim de semana*** 27,43 € 22,84 €

Assinatura Anual Piso 0 Piso 1
24 horas 639,91 € 511,93 €

Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade e cartão de contribuinte)

Certificado de matrícula (ou título de registo de propriedade e livrete)

Carta de condução

-Emissão de cartão: gratuito

-Cartão de substituição por dano ou subtração: 10,00€

-Caução: 10,00€

-

Email: ou

1

2

* Neste caso deverão ser entregues cópias: do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e da Carta de Condução, 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.

(a preencher pelos serviços)

Favorável

Desfavorável

Data:____________________________

Ass:_____________________________

Obs:

Parque de Estacionamento de Loulé
Validade (DD/MM/AAAA)

Tipo de Assinatura

Horários

Assinatura

Emolumentos e tarifas

*Diurno: dias úteis das 08h às 20h

**Noturno: dias úteis das 20h às 08h

***Fim de semana: de 6ªf às 20h até 2ªf às 8h

Valores com taxa de IVA a 23%

Documentos a apresentar (facultativo)

Requerente

Contatos

Telefone Loulé Concelho Global: 289 401 080 Email: geral@lcglobal.pt Sítio internet: www.lcglobal.pt/

Telefone Parque: 289 417 147

Telefone Piquete Parque: 927 244 424

Nome Completo:

Morada:

Código Postal: Localidade:

Ligeiro

Contribuinte nº: Profissão

Veículos a averbar na Assinatura

Telefone(s)

Matrícula Marca Categoria:

Titularidade: Próprio Familiar direto* Trabalho Outro Veículo n.º

Outro Tipo: Passageiros Mercadorias

Mercadorias

Titularidade: Próprio Familiar direto* Trabalho

Matrícula Marca Categoria: Ligeiro

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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Assinatura Data

Outro Veículo n.º

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.

Outro Tipo: Passageiros


