
Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO

Nº Pedido

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,
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IM/P01.510.01

Vem requerer a V. Exª.: 
   
Licença de lugar (es) Privativo (s)

- Concessão de Licença

- Das 08 às 20 Horas

- Alteração à Licença n.º
Nº de Lugar (es) privativo (s) (máximo de 3):

Local pretendido: (Indicar arruamento e nº de polícia mais próximo)

Com o horário: - Outro: Das às

Inscrição a colocar no sinal, que poderá eventualmente ser alterada, em função do espaço disponível, tipo de adicional utilizado, 
critérios de legibilidade e eventuais critérios de uniformização (escrever em maiúsculas, máximo de 21 caracteres incluindo 
espaços):

- Escalão II (estacionamento efetuado fora das zonas referidas no escalão I).

- Escalão I (estacionamento efetuado em arruamento da  zona  interior  à  delimitada  pelo IC1, IC2  (troço  compreendido  entre  os  Nós  de Coimbrões  e  de 
Santo Ovídio), Avenida da República, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida Vasco da Gama (troço entre Avenida da República e Rotunda Afonso de Albuquerque) e 
VL9, incluindo nos próprios e ainda na Rua Conceição Fernandes). 

- Interesse de não Renovação de Licença n.º
(a realizar até ao dia 1 de dezembro)

 - Outros:

Documentos a anexar:
 - Planta com localização pretendida (facultativo);



                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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                Vem requerer a V. Exª.:

                
                   
                

                Licença de lugar (es) Privativo (s)
Com o horário:
Inscrição a colocar no sinal, que poderá eventualmente ser alterada, em função do espaço disponível, tipo de adicional utilizado, critérios de legibilidade e eventuais critérios de uniformização (escrever em maiúsculas, máximo de 21 caracteres incluindo espaços):
(a realizar até ao dia 1 de dezembro)
Documentos a anexar:
8.2.1.3144.1.471865.466429
solatd:2222
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