
Possui estacionamento privado:

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO - ZONA 01

Vem requerer a V. Exª.:

- Ativação de Via Verde (viaturas já autorizadas) e/ou emissão de identificadores de estacionamento(Quadro 3)
- Substituição / remoção de viaturas (Quadro 2)
- Estacionamento na ZONA 01 (Quadro 1)
- Atribuição de acesso à ZONA 01 (Quadro 1)

- Outra que não prevista em regulamento (deverá ser anexado documento onde seja exposto o motivo)

Nº de lugares

- Residente - Entidade pública/privada- Profissional liberal - Comercial/Industrial - Táxis

Na qualidade de:

Viatura ID Via Verde

Quadro 1 - Atribuição de acesso à ZONA 01 

Viatura (s) ID Via Verde

Sim Não

Nota: Em caso negativo, ou se apenas dispuser de estacionamento para alguma(s) viatura(s) preencher quadro 3.

Viatura(s) a remover ID Via Verde

Quadro 2 - Substituição / remoção de viaturas

Viatura(s) substituta(s) ID Via Verde

Nota: Caso seja necessário emitir novo(s) identificador(es) de estacionamento preencher quadro 3.

Viatura(s) ID Via Verde

Quadro 3 - Ativação de Via Verde (viaturas já autorizadas) e/ou emissão de identificadores de estacionamento

Nota: A emissão de identificadores de estacionamento está limitada a 2 por fogo, estabelecimento ou local de atividade.

     Ativação               Emissão           Emissão (2ª via)

Nº Pedido

  
  
  
IM/P01.511.01
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Documentos a anexar:

- Carta de Condução;

- Cartão de Eleitor ou

- Contrato de arrendamento, trespasse ou outro;

vínculo laboral de usufrutuário de um veículo automóvel associado ao exercício de atividade profissional com vínculo laboral.
- Declaração da respetiva entidade empregadora onde conste obrigatoriamente, nome, morada do usufrutuário, matrícula do veículo automóvel e o respetivo

- Atestado de Residência;

Para residente:

Para comerciantes, industriais e outros:

- Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual consiste o registo de propriedade do estabelecimento; e caso não sejam proprietários;

- Certidão de Conservatória do Registo Comercial ou

- Cartão de Contribuinte;

- Registo de Propriedade do Veículo ou - Aluguer de Longa Duração ou outros;- Contrato de locação ou- Reserva de Propriedade do Veículo ou

- Cartão de Empresário em Nome Individual;

- Título do registo de propriedade a favor do requerente do(s) veículo(s) a que se destina(m) os identificadores.

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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Possui estacionamento privado:
EXMº. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO - ZONA 01
Vem requerer a V. Exª.:
Na qualidade de:
Quadro 1 - Atribuição de acesso à ZONA 01 

                Nota: Em caso negativo, ou se apenas dispuser de estacionamento para alguma(s) viatura(s) preencher quadro 3.
Quadro 2 - Substituição / remoção de viaturas

                Nota: Caso seja necessário emitir novo(s) identificador(es) de estacionamento preencher quadro 3.
Quadro 3 - Ativação de Via Verde (viaturas já autorizadas) e/ou emissão de identificadores de estacionamento

                Nota: A emissão de identificadores de estacionamento está limitada a 2 por fogo, estabelecimento ou local de atividade.
     Ativação               Emissão           Emissão (2ª via)
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Documentos a anexar:
vínculo laboral de usufrutuário de um veículo automóvel associado ao exercício de atividade profissional com vínculo laboral.
Para residente:
Para comerciantes, industriais e outros:
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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