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

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

Vem requerer a V. Exª. 

Documentos a anexar:

 - Outros:

Local:

Tempo de permanência:

 - Colocação de andaimes (1) a (2)   - Cargas e descargas (1) a (2)

 - Colocação de guindastes, auto gruas e plataformas elevatórias (1) a (2)

 - Outros (1) a (2) :

 - Obras (1) a (2)

Descrição sumária: (indicar tipo de mercadorias, dimensões e pesos e/ou tipo de obra, por exemplo)

- (1) Memória descritiva;

- (2) Plano de ocupação da via pública;
- (2) Plano de sinalização temporária;
- (1) Planta de localização;

PEDIDO DE OCUPAÇÃO / INTERRUPÇÃO DA VIA PÚBLICA

- Ocupação da via pública para efeito de:

- Interrupção da via pública para efeito de:

Descrição sumária: 

De a

- Sim - NãoImplica interrupção da via pública:

 - Obras (1) a (2)- Prova desportiva (1)- Festividade (1)

 - Outros (1) a (2) :

Nº Pedido

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:*

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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EXMº. SENHOR
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DE VILA NOVA DE GAIA
Vem requerer a V. Exª. 
Documentos a anexar:
PEDIDO DE OCUPAÇÃO / INTERRUPÇÃO DA VIA PÚBLICA
Implica interrupção da via pública:

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