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ANEXO II 
REQUERIMENTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE VIATURA 

 
__________________________________, na qualidade de ______________________ 
da Associação /Instituição _____________________________________, vem requerer  
a V. Exa a utilização da seguinte viatura da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e 
para os fins e período indicados: 
 

VIATURA MODELO  
MATRÍCULA  

FINALIDADE DO PEDIDO  
DATA UTILIZAÇÃO  

PERÍODO UTILIZAÇÃO  
DESTINO/ITENERÁRIO  

   
  Confirma ser conhecedor do Regulamento de Utilização de Espaços, Equipamentos e 

Viaturas da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. 
 
  Pede deferimento, declarando sob compromisso de honra a veracidade de todas as 

declarações prestadas e assumindo todas a responsabilidade consequente da sua 
inexatidão ou falsidade. 

 
  Gafanha da Nazaré, ___ / ___ / ____ 
 
  O requerente, _______________________________________  
 
 

AUTORIZAÇÃO – CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE VIATURA A Junta de 
Freguesia da Gafanha da Nazaré autoriza a cedência de utilização da viatura para o fim 
e destino pretendido. O condutor designado é responsável pelo uso devido da viatura e 
pelas despesas que poderão resultar desta deslocação. Para o efeito o termo de 
responsabilidade será preenchido e assinado pelo condutor. 
 
 Deferido  Indeferido 
 
 
O Presidente de Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré,  
 
 
 
 
 
 
Gafanha da Nazaré, ___ / ___ / _____ 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE, NOS TERMOS DO 

NO N.º 3 DO ARTIGO 8.º REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS E VIATURAS. 

 
 

__________________________________________ na qualidade de legal representante 
de ________________________________________, com sede social em ___________ 
__________________________________________, com o NIPC _________________ 
declara  sob  o  compromisso  de  honra,  ter  o  pleno  conhecimento  e  consciência  da 
responsabilidade  assumida  pela  sua  representada,  enquanto entidade  beneficiária  da 
cedência  da  utilização  da  viatura, com a matrícula ____ - ____ - ____, propriedade da 
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, para efeitos de realização da deslocação 
constante no Pedido de Cedência de Utilização de Viatura em concretização da sua 
atividade e conhecimento dos artigos 11.º e 14.º incluso do mesmo regulamento. 
 
Gafanha da Nazaré, _____ de _________________ de _______ 
 
Assinatura do declarante: __________________________________________________ 
 
 
Informações da deslocação (preenchimento obrigatório): 
 

Hora de partida  
Hora de chegada  

Kms Iniciais  
Kms Finais   

Condutor designado  
Carta condução N.º  

 
Observações 

 

 


	VIATURA MODELO: 
	FINALIDADE DO PEDIDO: 
	DATA UTILIZAÇÃO: 
	PERÍODO UTILIZAÇÃO: 
	DESTINOITENERÁRIO: 
	Assinatura do declarante: 
	Hora de partida: 
	Hora de chegada: 
	Kms Iniciais: 
	Kms Finais: 
	Condutor designado: 
	Carta condução N: 
	Observações: 
	Associação Instituição: 
	qualidade: 
	Nome Presidente: 
	MATRICULA: 
	Requerente: 
	Data1_dia: 
	Data1_mes: 
	Data1_ano: 
	Nome Representante: 
	associacao: 
	localidade1: 
	localidade2: 
	NIPC: 
	Matricula1: 
	Matricula2: 
	Matricula3: 
	Data2_dia: 
	Data2_mes: 
	Data2_ano: 


