
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

RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA - RECOLHA OU REMOÇÃO

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/P01.565.01

Titular do Alvará de Construção n.º:

- Objetos domésticos fora de uso
- Resíduos verdes urbanos

- Pedido de remoção, transporte e destino final dos resíduos de construção e demolição produzidos na obra:

- Próprio:

- Pedido de recolha na impossibilidade do munícipe proceder à entrega dos resíduos no ecocentro, de:

Transporte:

Tipo de resíduo a produzir:

Local de descarga ou de vazadouro:

Período de descarga:
- Alugado, nome do transportador:

- Pneus usados
- Veículos considerados abandonados (*)

- Pedido de recolha de pneus usados, veículos considerados abandonados e sucatas

- Sucatas

(*) Se proprietário do veículo, deve juntar Documento Único Automóvel ou equivalente, assim como declaração em que prescinde a favor do Estado.

Documentos a anexar:

- Outros:

- Documento Único Automóvel ou equivalente
- Declaração em que prescinde a favor do Estado (preencher o requerimento 530)



                  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
RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA - RECOLHA OU REMOÇÃO
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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IM/P01.565.01
Transporte:
(*) Se proprietário do veículo, deve juntar Documento Único Automóvel ou equivalente, assim como declaração em que prescinde a favor do Estado.
Documentos a anexar:
8.2.1.3144.1.471865.466429
solatd:2222
1.9
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