
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO
CARTÃO MORADOR

Ilmo. Sr. Diretor e/ou Autoridade de Trânsito:
Solicito a V.S.ª a análise da documentação anexa , de forma a proceder o cadastramento do veículo abaixo para obtenção do
CARTÃO MORADOR, conforme o que dispõe o Decreto nº5.921, de 14 de fevereiro de 2019.

01 – CADASTRO DO REQUERENTE (Preenchimento obrigatório)

Nome da Pessoa:

Data de Nascimento: _____/_____/________ Sexo: ( )Masculino – ( ) Feminino

Endereço:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

RG: Expedidor: Dt. Expedição: _____/_____/________

CPF: CNH: Validade: _____/_____/________

Fone: ( ) Cel: ( ) E-mail:

02 – VEÍCULO (Preenchimento obrigatório)

Proprietário:

CPF/CNPJ: Renavam:

Endereço:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Marca: Modelo: Placa:

Documentação a ser juntada no requerimento:
I – cópia RG e CPF;
II- cópia de comprovante oficial de residência, tal como conta de fornecimento de energia elétrica, fatura de água e esgoto ou fatura
de telefone fixo, devendo ser do mês vigente ou imediatamente anterior, em nome do requerente;
III- cópia do IPTU do último exercício;
IV- cópia do CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do exercício vigente, no mesmo nome do comprovante oficial
de residência do morador ou, no caso do veículo ser de seu cônjuge, companheiro(a) ou filho(a), deverá juntar, também:
a) cópia da certidão de casamento, no caso do cônjuge;
b) declaração de duas pessoas, com firma reconhecida em cartório, de que o requerente e seu(sua) companheiro(a) vivem em união
estável, quando não forem casados;
c) cópia da certidão de nascimento do(a) filho(a), quando for este o caso;
V - cópia do Contrato de Locação em vigência, para o caso de inquilinos.

03 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª Solicitação

Renovação de Cartão

Alteração de Veículo

Substituição ou Cancelamento do Cartão por: Perda - Furto - Roubo - Dano - Cópia do boletim de ocorrência quando for o caso.

Amparo, _______de ________________________de ____________

________________________________________
Assinatura proprietário

Declaro sob penas da lei, que as informações acima prestadas são expressão da verdade e desde já me responsabilizo pelo bom uso da
Credencial de Estacionamento “CARTÃO MORADOR”, em conformidade com as disposições legais vigentes.


