ANEXO II
Pedido de Cedência de Viaturas da Freguesia do Castelo (Sesimbra)

Santana____ de _______________ de ______
Identificação do Requerente
______________________________________
______________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia
do Castelo (Sesimbra)
Santana
2970 Sesimbra
FAX: 212682818
EMAIL: secretaria@jf-castelo.pt
Solicitamos a V. Excas. a cedência de _____ viatura (s) com a lotação de ______ lugares, para a seguinte
atividade:
a) Fim a que se destina a deslocação: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) Local da deslocação: ___________________________________________________________________
c) Percurso previsto: _____________________________________________________________________
d) Data, Local e hora de partida: ____________________________________________________________
e) Data. Local e hora prevista de chegada: ____________________________________________________
f) Nº de passageiros previstos: _____________________________________________________________
g) Identificação do responsável: ____________________________________________________________
h) Contactos: ___________________________________________________________________________

A entidade requerente
__________________________________________
(assinatura e carimbo)
DELIBERAÇÃO
Foi Deferido/Indeferido (riscar o que não interessa) por Deliberação/Despacho (riscar o que
não interessa) em ____/____/_____
Assinatura (s)
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ANEXO III
Declaração

_________________________________________________, responsável pela viatura da Junta de
Freguesia (marca e modelo) _____________________________, com a matrícula ____|____|____, e
_________________________________________________, na qualidade representante da entidade
requerente________________________________________, DECLARAM para os devidos efeitos, que
a referida viatura, no inicio da sua deslocação tinha registados ______________ Kms, pelas
___:___horas e apresenta/não apresenta (riscar o que não interessa) quaisquer anomalias.

Mais DECLARAM, que no momento da chegada, a viatura tem registados _____________ Kms,
pelas___:___horas e apresentava/não apresentava (riscar o que não interessa) quaisquer anomalias,
perfazendo durante o período de cedência um total de _____________ Kms.

Registo de anomalias e outras situações detetadas:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Santana_____ de _____________ de _______

O Responsável pela Viatura da Junta de Freguesia
___________________________________________

O Responsável pela Entidade Requerente
___________________________________________
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