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REQUERIMENTO 

PARA ISENÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE 

RESIDENTE 

 

Motivo do requerimento 

 

 Novo Requerimento 

 Revalidação  Mudança de Viatura  Isenção sazonal 

 Roubo/extravio, degradação  Alteração morada 

 

 

Requerente 

 

Nome: 

____________________________________________________________ 

Morada: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Código Postal: 

____ - __________ 

___________________________________________ 

 

Nesta morada quantos lugares de estacionamento privativo 

tem? 

Nº de Lugares ________ Não se aplica  

E-mail: 

____________________________________________________________ 

Telefone: 

______________________ ou ______________________ 

Carta de Condução n.º: ____________________________ 

Número de Identificação 

Fiscal 

______________________ 

Número de Cartão Cidadão 

______________________ 

 

 

Veículo a averbar na morada à data indicada 

 

 

Matrícula: 

________________ 

Marca: 

_________________________

__________ 

Titularidade: 

______________________ 
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Nº do Processo: 

 

_______________________ 

 

 

Zona Atribuída para Estacionamento 

________ 

 

Documentos a apresentar em nome e morada do requerente 

(a verificar): 

 Carta condução 

 Cartão de Cidadão com prova de morada eletrónica (ou 

bilhete de identidade, cartão de contribuinte e cartão de 

eleitor 

 Certificado de matrícula (ou título de registo de 

propriedade e livrete) ou declaração da entidade 

empregadora que comprove o direito de utilização do 

veículo 

 Documento comprovativo da posse do imóvel onde 

reside, designadamente, certidão da conservatória do 

registo predial 

 Atestado de residência 

E caso exista 

 Contrato de financiamento, leasing, ALD, etc (da viatura) 

 Cartão/Dístico anterior 

 Contrato de arrendamento homologado pela repartição 

de finanças 

Emolumento e tarifas 

 Emissão de Cartão: 

Gratuito 
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Código Penal 

 

Artigo 256º, n.º 1: “Quem, com a intenção de causar prejuízo 

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 e legais efeitos, serem corretos e 

atuais todos os elementos e informações constantes do 

presento documento e autorizo expressamente a Datarede, SA 

a proceder à verificação da sua autenticidade, utilizando para 

tal os meios e as fontes de informação que considerar 

adequados. 

 

Data 

___________________ 

Assinatura 

___________________________________ 

 

 

A preencher pelo empregador caso o veículo esteja 

associado a atividade profissional 

 

 

 

_____________________________________ (nome da entidade), 

pessoa coletiva n.º _______________ matriculada na CRC de 

_______________________, sob o nº _______________,. com 

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) 

______________ emitido em 

______________________________ 

com validade até ____________ 

Declara, para os devidos e 

legais efeitos, que o requerente 

é seu trabalhador subordinado, 

com veículo laboral, e 

usufrutuário do veículo 

automóvel com a matrícula 

acima indicada, que se encontra 

associada ao exercício da sua 

atividade profissional. 

 

Data 

________________ 

Assinatura e carimbo da empresa 

___________________________________ 
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