Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Montijo

EMISSÃO/SEGUNDA VIA DE SELO DE RESIDENTE
Req. – 21.01.01

Identificação do Requerente

N.º DE CONTRIBUINTE

NOME (1)
MORADA / SEDE
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

TELEFONE

FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO

Objecto do Requerimento

Vem requerer a V. Ex.ª, a emissão de selo de residente, nos termos do artigo 14.º do Regulamento Municipal
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada em vigor:

 Zona I – delimitada pela Praça da República, Avenida João de Deus e Praça 1.º de Maio;
 Zona II – delimitada pela Praça Gomes Freire de Andrade, Avenida dos Pescadores e Rua Tenente Valadim;
 Zona III – delimitada pela Rua Bulhão Pato e Rua Machado Santos
referente ao(s) veículo(s) com a(s) matrícula(s)

_____-_____-_____; _____-_____-_____; _____-_____-_____.

 2.ª via de selo de residente anual, em virtude de ________________________________________________.

Montijo,

de

de
O requerente,

_______________________________________________________________________________
Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar.
(1) Nome completo.

ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
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EMISSÃO DE SELO DE RESIDENTE
Req. – 21.01.01

Documentos instrutórios do requerimento de Emissão de Selo de Residente de acordo com Regulamento
Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:










Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão do requerente;
Carta de Condução;
Recibo ou outro documento comprovativo do direito de utilização do fogo;
Título de Registo de Propriedade do Veículo ou de documento comprovativo nas situações descritas nas
alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo 13º do Regulamento em vigor, sendo obrigatório que a residência
inscrita no título de propriedade se localize em zona do regime de estacionamento de duração limitada: i)
o contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade; ii) o contrato de locação financeira ou de
aluguer de longa duração; iii) declaração da respetiva entidade empregadora donde consta o nome e
morada do usufrutuário, a matrícula do veículo automóvel e respetivo vínculo laboral.
Certificado de Seguro;
Selo Municipal, se aplicável;
Inspeção do veículo, se aplicável.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS:



Outros elementos que o requerente queira apresentar.

Nota: Quando se trate do segundo ou demais veículos, o requerente terá de provar que ainda é titular dos
veículos aos quais será atribuído o selo de residente.
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