
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA POLÍCIA MUNICIPAL

Vem requerer a V. Exª. a prestação de serviços para:

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,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/1

  
  
  
IM/P01.514.01

Requisitou alguma força de segurança?

Foram previstos locais próprios para o estacionamento?

Documentos a anexar:

Descrição da pretensão:

Tipo de Evento:

- Não- Sim,

Horário:  DasData: às Número previsível de participantes:

lugares

- Não- Sim. Quais?

Sugerindo como sendo o número de                    Agentes.

Meios próprios a disponibilizar: 

 - Outros:
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