
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

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO

Vem junto de V. Exª. proceder a:

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/P01.567.01

Informação complementar: (Indicar, quando aplicável, intervenção, processo, motivo, período, datas, etc.)

- Dar conta do interesse em realizar intervenção simultânea

Documentos a anexar:
 - Outros:

- Prestação de caução ou de taxas

- Pedido de emissão de alvará

- Comunicação de início dos trabalhos

- Pedido de prorrogação de prazo para a conclusão da intervenção

- Comunicação da suspensão da execução dos trabalhos

- Comunicação do reinício dos trabalhos



                  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
INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO
Vem junto de V. Exª. proceder a:
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:
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