
        

 

1/2 

R-031.8 

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • 4474-006 Maia  

Tel. 229 408 600 • Fax 229 418 411 • geral@cm-maia.pt • cm-maia.pt  
 

Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia 

AUTORIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO / MOBILIDADE REDUZIDA 
 
REQUERENTE 
  Nome/Designação  

  Domicílio/Sede  

  Freguesia /União  Código Postal  -  Concelho  

  NIF  N.º de ID Civil  Válido até  

 Telefone  Telemóvel  Fax  

  E-mail  

Preenchimento Obrigatório 

TIPO DE PEDIDO 

 Licença de estacionamento privativo 

 
Li

Renovação da licença de estacionamento privativo nº ………………………     

   

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Vem requerer a V. Ex.a licença/renovação para estacionamento privativo na zona (a) 

para (b) ……… lugares, num período que vai das …… horas às ….. horas, para a seguinte utilização (c) 

   

 

Inscrição a ser colocada no sinal de Parque Privativo (não aplicável a deficientes):  

   

   

   

a) Indicar a localização exata 

b) Indicar o número de lugares e a área do lugar a ocupar com base no seguinte: para veículo ligeiro – 5,5m x 2,0 m 

c) Indicar motivo e características de utilização 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

No presente pedido são apresentados para o processo os seguintes elementos abaixo identificados:  

 1. Fotocópia do cartão de cidadão 

   2. Planta de localização 

DOCUMENTOS PARA ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES (OBRIGATÓRIOS) 

No presente pedido são apresentados para o processo os seguintes elementos abaixo identificados:  

 1. Fotocópia do título de registo de propriedade 

 2. Atestado médico de incapacidade motora superior a 60% 

 3. Dístico de deficiente (emitido pela Direção-Geral de Viação) 
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento do Concelho da Maia 

Portaria nº 24/82 de 12 de janeiro 

DL n.º 307/2003 de 10 de dezembro 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas e Outras Receitas Municipais e Respetiva Tabela 

 
OBSERVAÇÕES 
 

 
 

 
     

Os modelos de requerimentos podem ser consultados em cm-maia.pt (Institucional – Balcão Virtual). Para qualquer esclarecimento poderá, 

ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 229 408 600. 

 
TOMEI CONHECIMENTO  

 
a. O Município da Maia utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar 

informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos.  
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município da Maia, consulte o nosso site ou envie um e-mail para 

responsavel.dados@cm-maia.pt. 

b. De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do 

presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos 

aqueles que o solicitem. 

 
PEDE DEFERIMENTO 
 
 Assinatura  Data  -  -  

 

NOTAS 
 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se encontram em condições de aceitação. 
 

  O Funcionário  Data  -  -  

  

 


