
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

DECLARAÇÃO DE ABATE DE VEÍCULO

Vem requerer a V. Exª.:

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/P01.530.01

Documentos a anexar:

 - Outros:

 - Abate de veículo 

 - Chaves do Veículo;

 - Cópias do BI ou CC;

Declaração: 

Processo nº

 - Entrega do Documento Único Automóvel; - Entrega de Livrete do veículo e título de registo de propriedade,  ou

 - Abandono de viatura 

Eu, abaixo assinado, na qualidade de proprietário do veículo com a matrícula                            , marca                          , 

modelo                            e cor                        que se encontra/encontrava estacionado em                                                        , 

Freguesia                                                       deste Concelho, declaro, nos termos e para os efeitos previstos no nº 5 do artigo 

165º do Código da Estrada, que abandono a viatura supra identificada a favor do Município de Vila Nova de Gaia, que a 

destinará ao fim que considerar adequado, prescindindo ainda de todos e quaisquer direitos sobre a mesma. 

Para o efeito, entrego na presente data os documentos abaixo assinalados. 

- -



                  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
DECLARAÇÃO DE ABATE DE VEÍCULO
Vem requerer a V. Exª.:
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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Documentos a anexar:
Declaração: 
Eu, abaixo assinado, na qualidade de proprietário do veículo com a matrícula                            , marca                          , modelo                            e cor                        que se encontra/encontrava estacionado em                                                        ,
Freguesia                                                       deste Concelho, declaro, nos termos e para os efeitos previstos no nº 5 do artigo 165º do Código da Estrada, que abandono a viatura supra identificada a favor do Município de Vila Nova de Gaia, que a destinará ao fim que considerar adequado, prescindindo ainda de todos e quaisquer direitos sobre a mesma.
Para o efeito, entrego na presente data os documentos abaixo assinalados. 
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