
Nome:  

Categoria:   , Serviço:  , com o

n.ºmecanográfico:        e com ocontato telefónico n.º(*):   solicita a

ativação do cartão de identificação de colaborador n.º(*):      para efeitos de 

estacionamento nos parques do CHLN da(s) viatura(s) com a(s) matrícula(s)(*):  

e identificador de via verde n.º(**):  .

Declaro:

a) Ter conhecimento sobre o dever da correta utilização e conservação do cartão de identificação no acesso aos 
parques de estacionamento, que é pessoal e intransmissível, sendo que o seu uso indevido sujeita o seu titular a 
responsabilidade disciplinar.

b)Ter conhecimento que o pedido de ativação do cartão de profissional para efeitos de estacionamento im-
porta o pagamento de valor de acordo com a seguinte tabela:

Remuneração Base Bruta-RBB Taxa de Ativação

RBB≥2.000€ 25€

1.999€≤RBB≥1.000€ 10€

RBB≤999€ 5€

c) Declaro também ter conhecimento que a autorização de acesso ao parque automóvel nas zonas reservadas aos 
profissionais, de forma gratuita, não garante a existência de um lugar disponível.

No uso dos parques de estacionamento, declaro ainda aceitar todas as regras constantes do regulamento de aces-
so, circulação e parqueamento em vigor anexo, em especial as seguintes:

1) Cumprimento das instruções dos elementos de fiscalização e segurança destacados para regular o trânsito;

2) Estacionamento apenas nas zonas autorizadas sendo expressamente vedado dificultar ou impossibilitar a circu-
lação ou acesso a determinados serviços;

3) Infrações ao disposto no regulamento implicam a inibição temporária ou definitiva do direito autilização do parque 
de estacionamento;

4) Perda ou extravio do cartão importa o pagamento da quantiade 50,00€ (cinquenta euros), valor que será devido 
pela emissão da 2.ª via do cartão, e que será de duzido na remuneração do mês seguinte;

5) Estacionamento indevido em situações que a carretem distúrbios a circulação automóvel importa o pagamento 
dos custos inerentes a imobilização e reboque do veículo;

6) Utilização correta dos equipamentos de suporte ao parqueamento e das instalações em geral.

(*) Obrigatório para contato rápido pelo pessoal da segurança em caso de anomalia.

(**) Para quem desejar utilizar a facilidadede acesso aos parques de estacionamento utilizando a tecnologia Via Verde sem pagamento envolvido.

Data:  / / 

Assinatura: 
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ANEXO II

PEDIDO DE ATIVAÇÃO DO CARTÃO DE PROFISSIONAL PARA EFEITOS DE ESTACIONAMENTO

Preenchimento obrigatório por colaborador FMUL

email:

Nº ID

 Validação FMUL

Validação  Parque

Autorização Parque


