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PEDIDO DE CARTÃO DE RESIDENTE/CARTÃO DE ACESSO 
 

Identificação do requerente 

Nome: *  __________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte:* _______________________________ Na qualidade de:*(a) _____________________________________________ 

BI / CC nº     _________________________________      Validade: ____/____/_______ 

Morada:*__________________________________________________________________________________________________________ 

Código-Postal:* _________-_______      ___ ______________________________________________________________________________                                  
__________________________________________________________________________ 

Tlf/Tlm: _________________________   E-mail:  __________________________________________________________________________ 

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

Representado por: _________________________________________________________ Na qualidade de:*(a) ___________________ 

 

 

____________________ 

 

BI / CC nº ____________________________________ 
Validade: ____/____/_______ 

 

Vem requerer ao Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal o pedido de: Cartão de Residente 

 
Matricula do Veiculo _____ - _____ - ______ 

 

 - Nos termos do Artigo D-1/24º referente ao Estacionamento de Duração Limitada do Código Regulamentar deste município, a 

atribuição do dístico de residente. 

 

 - Nos termos do Artigo D-1/38º referente à Zona Pedonal do Código Regulamentar deste município, a atribuição do dístico de 
residente e cartão/comando de acesso. 
 
 

Documentos a anexar:      

 

 - Fotocópia da Carta de condução; 

 - Certidão da Conservatória do Registo Predial da qual conste o registo de propriedade a seu favor ou, caso não seja proprietár io do imóvel, título 

contratual à sua utilização para fim a que se destina, designadamente contrato de arrendamento; 

 - Certificado de matrícula do veículo ou, nas situações seguintes:  

• Contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade; 

• Contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

• Declaração da respetiva entidade empregadora donde consta o nome e morada do usufrutuário, a matrícula do veículo automóvel e o respetivo vínculo 

labora 

 - Outros 

 

Data e Assinatura 

Pede deferimento:     O Requerente / representante, 

 

Vila Real, _____/_____/_______   _______________________________________________ 

 
* - Campos de preenchimento obrigatório. 
a) – Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele: proprietário, usufrutuário, arrendatário ou mandatário 
 

 

Dia Mês Ano 
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