
                  REQUERIMENTO 
                  CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 

                   EM VIAS CONDICIONADAS OU INTERDITAS

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC(*)

  Nome/Designação(*)

 N.º Identificação civil Tipo: Validade / /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax

(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
Ao abrigo do Regulamento de Circulação de Veículos Pesados em Vias Condicionadas ou Interditas do Município de 
Ponta Delgada, vem requerer a V. Exª., autorização excecional para a(s) viatura(s) abaixo identificada(s):

Viatura Viatura n.º 1 Viatura n.º 2 Viatura n.º 3 Viatura n.º 4 Viatura n.º 5 Viatura n.º 6

Marca

Modelo

Matrícula

Peso bruto

Peso/dimen.carga

Data / / / / / / / / / / / /

Horário
das das das das das das

às às às às às às 

Percurso com indicação do local final da(s) viatura(s) em espaço público ou privado:

Motivo:

Processo(s) de Obra(s) nº (caso exista):
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                  REQUERIMENTO 
                  CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 

                   EM VIAS CONDICIONADAS OU INTERDITAS

Junta, para o efeito, o seguinte documento:

      

         Pesados em vias condicionadas ou interditas.

O  processo  só  terá  seguimento  após  a  receção  de  todos  os  documentos  exigidos.  No  caso  de  incumprimento,
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

Espera deferimento,

/ / Requerente

Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente para dar

cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica

aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em

  vigor em matéria de proteção de dados pessoais. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.
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Termo de responsabilidade previsto no n.º 2 do artigo n.º 3 do Regulamento Municipal de Circulação de Veículos

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Circulação de veículos pesados

Eu, 
 

,

representante legal da empresa ,

com sede na freguesia de ,

concelho de e NIPC ,

na qualidade de , portador do documento de identificação fiscal n.º ,

residente em ,

declara, sob compromisso de honra, que a empresa requerente da autorização excecional de circulação de viaturas

pesadas com o registo interno abaixo identificado assume toda a responsabilidade pelos danos que o transporte de

mercadorias, materiais e/ou equipamentos possa vir a causar nas infraestruturas rodoviárias ao longo do trajeto e

nos locais de operação de carga/descarga mencionados no requerimento.

, de de

(assinatura)
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