
 
 
 
 
 

 
Rua dos Lusíadas, n.º 13 – 1300-366 Lisboa; Telf. +351 213 615200; E-mail: secretaria@jf-alcantara.pt 

NIPC: 501132554 

 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURAS 
Estacionamento da Freguesia de Alcântara – Parque Rua 1.º de Maio 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 
Nome Completo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Morada: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Código-Postal: …………………………………. Localidade: ……………………………………………………………………………………..  
Telemóvel: ………………………………… Telefone: ………………………………… Email@: ……………………………………………… 
Doc. De Identificação: ………………………………….. NIF: …………………………………  Nº Eleitor: …………………………………   
Marca e Modelo do Veículo: …………………………………………………………………… Matrícula: …………………….…………… 

 
Junta (de forma legível e nos termos previstos no Regulamento): 
1. Cópia do documento de identificação válido  

1.1. Cópia do documento de identificação da(s) pessoa(s) autorizada(s) a conduzir o veículo, caso 
seja aplicável    
 

2. Cópia do Documento Único Automóvel/Certificado de Matrícula, certidão do registo automóvel ou 
código de acesso à certidão de registo automóvel on-line do veículo   
2.1. Prova da posse do veículo 

 
3. Cópia de carta de condução  

 
4. Certidão de Domicílio Fiscal   

4.1. Atestado de Residência, em alternativa  
 
Declarações complementares do Concorrente: 

• Toda a informação prestada é completa e verdadeira. 

• Não sou detentor de lugar de estacionamento privativo ou titular de cartão de estacionamento 
para pessoa com deficiência condicionada na sua mobilidade na Freguesia de Alcântara. 

• Não me encontro em período de cumprimento de medida de suspensão ou inibição de condução 
ou qualquer outra que impeça ou limite a atribuição de lugar de estacionamento.  

• Tomei conhecimento do Regulamento do Parque de Estacionamento que regulamenta o presente 
procedimento e comprometo-me a cumprir os termos e demais condições ali determinados. 

• Autorizo que os meus dados pessoais sejam recolhidos, registados, utilizados e tratados 
fornecidos no âmbito da presente candidatura para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica 
aplicável ao pedido formulado. 

 
 
(Local) ………………………………………………………………………………………… (Data) ………. / ………. / ……………………………. 
 
 

(Assinatura – conforme documento de identificação): 
 
 

…………………………………………………………………………………. 

A preencher 
pelos Serviços: 
N.º ………………. 
 
Data entrada: 
…../…../………… 
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