
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:*

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

CARTÃO DE RESIDENTE / CARTÃO DE COMERCIANTE

Vem requerer a V. Exª.:

Nº Pedido

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.

Vila Nova de Gaia,
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IM/P01.521.01

- CARTÃO DE COMERCIANTE- CARTÃO DE RESIDENTE

Documentos a anexar ao pedido de Cartão de Residente:

- Emissão de cartão (ões) 
- Renovação do(s) cartão(ões) para o ano

- 2ª Via - Alteração de morada e/ou veículo

Local pretendido: (indicar arruamento) (a preencher apenas quando a zona não coincidir com a morada)

Para o(s) veículo(s) com a(s) matrícula(s): Matrículas Nº do anterior cartão

- BI / CC ou 
- Cópia do Cartão de Eleitor ou 

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

- Registo de Propriedade ou

- Outros:

- Carta de Condução

(ano corrente ou seguinte)

- Atestado de Residência
documento(s) análogo(s)Documento Único Automóvel ou Contrato de locação financeira ou Aluguer de longa duração ou

- Certidão da conservatória do registo comercial válida da qual conste a atividade  exercida ou  comprovativo  do  exercício  de  atividade  da  categoria B  do  CIRS

- Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade, arrendamento, uso ou ocupação do estabelecimento
- Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo automóvel ligeiro de mercadorias, contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade,     
contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração

- Declaração de IRC, IRS ou balanço total relativos ao último exercício

- Cartão de identificação fiscal do requerente
- Cartão de cidadão ou bilhete de identidade do legal representante do requerente
- Declaração sob compromisso de honra de que a empresa não detém mais de nove efetivos, da inexistência de garagem ou estacionamento privativo afeta ao imóvel 
onde se situa o estabelecimento comercial ou, caso este se situe em edifício constituído em  propriedade  horizontal, declaração do condomínio no mesmo sentido.

Documentos a anexar ao pedido de Cartão de Comerciante:

(Documentos a apresentar só em caso de renovação)

(Documentos a apresentar só em caso de renovação)



                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
CARTÃO DE RESIDENTE / CARTÃO DE COMERCIANTE
Vem requerer a V. Exª.:
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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IM/P01.521.01
Documentos a anexar ao pedido de Cartão de Residente:
(indicar arruamento) (a preencher apenas quando a zona não coincidir com a morada)
Para o(s) veículo(s) com a(s) matrícula(s):
(ano corrente ou seguinte)
Documentos a anexar ao pedido de Cartão de Comerciante:
(Documentos a apresentar só em caso de renovação)
(Documentos a apresentar só em caso de renovação)
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