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CARTÃO DE RESIDENTE 

Exmo/a. Senhor/a 

Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome: 

Nº Identificação Civil:           CC    BI      Válido até 

Nº Identificação Fiscal:  

   Este pedido será apresentado por um Representante?  Sim        Não 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

Nome: 

Nº Identificação Civil:        

Nº Identificação Fiscal:        

DADOS PARA CONTACTO 

Morada: 

Código Postal:              -        Freguesia:      Concelho:  

Contacto Telefónico:          Email: 

Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alínea b) do nº2 do art. Nº 112º do D.L. nº4/2015 de janeiro – CPA). 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

Vem requerer: 

Emissão de Cartão de Residente (apenas particulares): 

 Condicionado (dias uteis das 12h às 14h30 e das 18h ás 10 h do dia seguinte e aos sábados das 9h 

ás 12h30); 

          Ilimitado 

Averbamento do Cartão de Residente 

Alteração de rua alternativa 

Para as Viaturas: 

Matrícula: em nome de: 

Matrícula: em nome de: 

Estrangeiro

   CC  BIBI 

Estrangeiro

       Válido até 

Na qualidade de

Contactos Av. D.Afonso Henriques  
4454-510 Matosinhos-Portugal (+351) 229 390 900 

mail@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt
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INDICAÇÃO DE RUA ALTERNATIVA QUE INTERSETE A RUA DE RESIDÊNCIA 

Rua:  

DECLARAÇÃO DO N.º DE LUGARES DE GARAGEM OU EQUIPARADOS DA RESIDÊNCIA 

Declaro não existir qualquer lugar de garagem ou equiparado na residência associada à morada; 

Declaro a existência de     lugar(es) de garagem ou equiparado na residência associada à morada. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO OU ANTECEDENTES 

Nº do Pedido:    Titular: 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 Procuração (no caso de ser representante); 

 Documento de Identificação Civil (BI ou CC); 

 Documento de Identificação Fiscal (se for apresentado o BI); 

 Documento comprovativo da titularidade do veículo (documento único/registo de propriedade) 

     Comprovativo de morada (extraído do portal das finanças) 

 Comprovativo de pagamento do IUC; 

 Carta Verde (Seguro); 

 Declaração emitida pela entidade empregadora caso a viatura esteja associada à atividade profissional; 

 Cópia de contrato de arrendamento (se aplicável e que poderá ser extraído do portal das finanças)  

Matosinhos, 

Contactos Av. D.Afonso Henriques  
4454-510 Matosinhos-Portugal (+351) 229 390 900 

mail@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

Declaro que li e aceito os termos constantes na politica de privacidade da Câmara Municipal de Matosinhos

A Câmara Municipal de Matosinhos, reserva-se o direito de, em face das características do pedido apresentado pelo munícipe, solicitar a apresentação de algum dos 
documentos necessários em formato original ou de, mediante exposição por escrito, justificando de facto e de direito a impossibilidade da sua apresentação, dispensar esta 
exigência. 

De acordo com o RGPD e com a Lei nº 58/2019, de 8 de Agosto, o Município de Matosinhos enquanto responsável pelo tratamento dos dados informa que os dados 
pessoais supra recolhidos irão ser objeto de tratamento informático e destinam-se  exclusivamente à  finalidade expressa no presente  formulário.
Poderá exercer os direitos previstos no artigo 13º, designadamente: direito de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de oposição, de 
portabilidade, de informação.
Para mais informações sobre os seus direitos, pode consultar a Política de Privacidade da Câmara Municipal de Matosinhos, em http://www.cm-matosinhos.pt/RGPD.
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