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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 
 

INFORMAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome                                                                                                  , contribuinte fiscal nº                                                , 

residente no Lugar/Rua                                                          , da freguesia de                                                               , 

concelho de _________________________, código Postal                        , localidade ___________________________, 

com o telefone                                  , telemóvel                                        , E-mail _____                                                      , 

titular B.I. / Cartão Cidadão  nº.                                    , emitido em / data de validade          de                            de           . 

 

PRETENSÃO 

 

Vem solicitar a V. Ex.ª a          emissão   ou         renovação de: 

Preencher apenas umas das opções, assinaladas com * 

             cartão acesso centro histórico * 

                   cargas e descargas         acesso a garagem          apoio domiciliário          

                   Outros _________________________________________________________________________________ 

             cartão de morador * na Rua ____________________________________________________1 (reservado a 

moradores do centro histórico da cidade de Viana do Castelo), com o(s) veículo(s) seguidamente indicado(s): 
 

Marca Modelo Matrícula 

   

   

   

   

 

DATA E ASSINATURA 

 
Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________, O Requerente, 

_________________________________________________ 
 

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento. 

      Declaração do(s) veículo(s) – Livrete e título de registo – Certificado de matricula 

Para cartão de morador:     

              Fotocópia do Bilhete de Identidade e atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia    
              Cartão do Cidadão 

              Escritura/Contrato de arrendamento 

Para acesso centro histórico: 

              Fotocópia do Bilhete de Identidade e atestado de residência, do morador 
              Cartão do Cidadão 
               Atestado, atualizado, da junta de freguesia confirmando a morada da pessoa apoiada (no caso de apoio 
domiciliário)  

No caso de renovação:        

             Cartão antigo 

1 Ruas autorizadas: Praça General Barbosa, Largo St. Amaro (Meadela), Rua Portela de Cima, Rua S. João de Deus, Rua João 

Rocha Páris, Viela de S. Domingos, Bairro da Misericórdia – Avenida do Atlântico, Rua dos Rubins 

Cartão Centro Histórico 
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