REQUERIMENTO
Avenças parque de estacionamento

Município de Amares

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

DARH – Divisão Administrativa e Recursos Humanos

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares
Requerente:_________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________
Código Postal: ______ - _______

Freguesia: __________________ Concelho: ______________________

BI/C.Cidadão n.º __________________________ Identificação fiscal de Contribuinte n.º_________________
Telf.:________________

Telm: _____________________

Fax: _________________________

Correio Electrónico: ___________________________________________________________________________
Vem requerer a V. Ex.a, ao abrigo do regulamento Municipal de Regime Especial de Estacionamento
Subterrâneo, a adesão ao Regime especial de Avença.
 Diurna

 Nocturna

Nº de lugares ____
Por um período de ___________________ compreendido entre ____/____/____ e ____/____/____
No horários:
Diurno - Das ____/____ horas às ___/___ horas Nocturno - Das ____/____ horas às ___/___
 1º Pedido  Renovação (dispensa-se a apresentação de elementos desde que atualizados)
Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:
 Cópia do bilhete de identidade/Cartão de cidadão  Nº de contribuinte  Fotocópia do livrete da viatura






 Fotocópia do registo de propriedade da viatura  Termo de responsabilidade




Acto pago ao município, nos termos
da tabela de taxas e licenças em
vigor, através da
Amares, .............. de............................................ Guia de Receita n.º

Pede deferimento,

O Requerente,

___________________________
B.I./CC

Válido:

Dados a preencher pelo signatário, nos termos do DL 250/96, de 24
de Dezembro

PRESIDÊNCIA
Resolução:

__________________________
emitida em
_____/_____/________
O funcionário

____________________________

Data: ______/______/_______

Informação dos serviços:
Nome:________________
Serviço:______________
Data: _____/_____/________
Rubrica:
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Termo de responsabilidade

(1)

__________________________________________________________________________, portador

do B.I./Cartão de cidadão nº _____________, emitido pelo arquivo de ___________, válido até
____/____/____, residente em__________________________________________________________
________________________

,

nº

_________,

código

postal

_____________,

freguesia

de

_____________, com o seguinte contacto telefónico __________.

Declaro assumir todas as responsabilidade sobre eventuais danos causado na(s) minha(s)
viatura(s), quando estacionada(s) no Parque de Estacionamento Subterrâneo da Praça do
Comércio.

Amares, .............. de ........................................... de ……………

Assinatura
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