
EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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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:*

RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA - TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Nº Pedido
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Caracterização dos resíduos a remover segundo a lista europeia de resíduos:

Local de produção / tratamento dos resíduos:

Vem requerer a V. Exª., o pedido de deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, tratamento e 
eliminação de resíduos sólidos equiparáveis a RSU, de acordo com o seguinte:



Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
  
(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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- Outros:
Documentos a anexar:

Necessidade de aluguer de equipamento: (Indicar tipo e quantidade)

O tipo de contentores a utilizar e localização dos contentores:

Descrição do equipamento de deposição, se existir:

Quantidade estimada diária / mensal de resíduos produzidos, indicando a periodicidade e horário:
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                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
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Vem requerer a V. Exª., o pedido de deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, tratamento e eliminação de resíduos sólidos equiparáveis a RSU, de acordo com o seguinte:
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:
8.2.1.3144.1.471865.466429
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