REGISTO DE ENTRADA
N.º _____________
DATA: _____ / _____ / _______
Proc. N.º _____ / _____ / ______
Classificação: _______________

OBRAS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS

Rbr. ______________________
Fatura N.º _______ / _________

Assunto: SINAL DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO / CARGAS E DESCARGAS
/ ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bombarral
Nome _____________________________________________________, contribuinte fiscal
n.º___________________, BI / CC n.º ___________________, com sede/morada em
__________________________________________________ n.º/Lote, _____, andar _____,
localidade ________________________, código postal ________ - _______, freguesia
______________________ telefone n.º_______________, fax n.º ____________________;
endereço eletrónico ________________________________, na qualidade de  proprietário

Imp-DOPU/OIM-01-01_A0 (fev2021)

 outro ___________________________________ .
Requer a V. Exª.:
 Autorização para, nos termos do art.º 50.º do Código da Estrada, proceder à colocação de
sinal de estacionamento proibido no portão da sua garagem situada no prédio localizado
na seguinte morada __________________________________________________________
Localidade _____________________________, Código postal ________ - ________,
freguesia ___________________________________________.
 Concessão, nos termos do art.º 56.º do Código da Estrada, de zona de cargas e
descargas, das _________h, às _________ h dos dias _______________________, em
frente ao seu estabelecimento sito na seguinte morada ______________________________
______________________________, Localidade ___________________________, Código
postal ________ - _______, freguesia __________________________________________ .
 Reserva e sinalização de estacionamento na via pública, destinado a pessoas com
deficiência:

 No local de residência

 No local de trabalho

situado em (1) ______________________________________________________________
________________________________________, localidade ________________________
código postal _______ - _____, freguesia ________________________________________.
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 Autorizo que utilizem os meios de comunicação acima mencionados, para efeitos de
notificação, designadamente o correio eletrónico.
 Anexo documentos de acordo com a NIP--------------.
(1) Indicar o endereço completo;

A/O Requerente,

Data: ____ / _____ / ______

Assinatura: ______________________________

Foi exibido o B.I ou C.C n.º __________________, válido até ___/____/_____.
A/O funcionária/o: ______________

Imp-DOPU/OIM-01-01_A0 (fev2021)

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARECER

DESPACHO
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NIP-DOPU/OIM-01-01
Edição/Revisão: A00

NORMA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO

Data: 23/02/2021

SINAL DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO / CARGAS E DESCARGAS /
ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVO
Definir o modo de instrução do procedimento para autorização de colocação de sinal de estacionamento
proibido, nos termos do art.º 50.º do Código da Estrada; para autorização de colocação de sinalização de
cargas e descargas, nos termos do art.º 56.º do Código da Estrada; ou para autorização de colocação de
sinalização de estacionamento para pessoas com deficiência, portadoras do cartão de estacionamento
previsto no Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro, na redação vigente.
ÂMBITO
Pedido de colocação de sinal de estacionamento proibido, de cargas e descargas e/ou de estacionamento
para pessoas com deficiência.

DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR O PROCESSO

Imp-04-03_A0

Em todos os casos:
 Requerimento Imp-DOPU/OIM-01-01 (a fornecer na Secção de Atendimento ao Público ou em www.cmbombarral.pt);
 Exibição do Cartão de Cidadão, ou  Exibição do Bilhete de identidade e do  do Cartão de Contribuinte;
 Documento adequado ao pedido, comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a
faculdade de solicitação da operação (Ex.: caderneta predial, certidão da Conservatória do Registo
Predial ou o respetivo código de acesso via internet, contrato de arrendamento, declaração da entidade
patronal);
 Planta de localização à escala 1/2000 assinalando devidamente os limites da área objeto da operação;
Quando o pedido for apresentado por pessoa coletiva:
 Certidão do Registo Comercial da empresa, ou o respetivo código de acesso via internet;
Quando o pedido de sinalização de estacionamento para pessoas com deficiência for apresentado
por pessoa individual:
 Cópia do cartão de estacionamento de pessoa com deficiência, modelo oficial;
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