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Documentos a entregar
1. Requerimento 
  
2.  Identificação do participante (em função da respetiva qualidade) 
     Pessoa singular: documento de identificação 
     Pessoa coletiva: certidão do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente 
     Mandatário/Representante legal: documento de identificação 
  
3. Cópia do documento de identificação fiscal (caso não apresente o cartão de cidadão) 
 
4. Procuração a conferir poderes ao mandatário (se aplicável) 
 
5. Cópia do documento que identifique o proprietário do bem patrimonial afetado pela ocorrência, ou que comprove a sua  
    legitimidade sobre o mesmo 
 
6. Cópia dos documentos do veículo (caso se trate de ocorrência com veículo): 
     6.1 Documento Único Automóvel ou Título de Registo de Propriedade e Livrete do veículo 

     6.2 Carta verde ou seguro do veículo 

     6.3 Carta de condução do condutor do veículo 

     6.4 Comprovativo da inspeção periódica do veículo, se legalmente exigível nessa data 
  
7. Declaração da seguradora em como não houve participação da ocorrência ou declaração do segurado a autorizar 
    o pedido apresentado pela seguradora, relativamente aos bens segurados ou à pessoa segurada 
  
8. Documento comprovativo dos danos alegados: 
  
     8.1 Caso não tenha ainda procedido à reparação da viatura e a mesma esteja disponível para avaliação e peritagem  
           pelos serviços da Câmara Municipal, deve apresentar orçamento completo, com discriminativo de trabalhos e valores 
           de mão obra/hora para a reparação 
  
     8.2 Caso a viatura já tenha sido reparada, deve apresentar fatura/recibo, em formato legal, comprovativa da despesa 
           concreta tida com a reparação dos danos alegados 
  
Nota importante: Os serviços municipais competentes pela análise e decisão do pedido podem fazer depender o pagamento efetivo da 
indemnização, quando esta seja devida, da apresentação da competente fatura/recibo. 
  
  
 
 
 
 
 
  
      
    

PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO

Documentos facultativos 
 9. Auto de notícia da Polícia de Segurança Pública (PSP) ou da Polícia Municipal (PM) ou do Regimento de Sapadores  
     Bombeiros (RSB) 
  
10. Fotografia(s) 
  
11. Cópia dos documentos de identificação das testemunhas presenciais da ocorrência 
  
   11.1 Depoimentos escritos das testemunhas presenciais da ocorrência 
 
12. Outros documentos/elementos que o participante pretenda apresentar:

12.1

12.2
12.3

    Entregue  Em falta
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 Não autorizo o envio de notificações através de correio eletrónico

Vem participar ocorrência que teve lugar em espaço público e pedir indemnização pelos danos causados

Identificação do participante

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

Telefone

Documento de identificação n.º NIF / NIPC
E-mailTelemóvel

 Outro Usufrutuário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Ocorrência sem veículo

Participação de ocorrência em espaço público 
e pedido de indemnização 

Identificação do representante legal

Nome

 Outro Gerente MandatárioNa qualidade de  Administrador

Ocorrência com veículo Matrícula

Local da ocorrência

Data da ocorrência Hora da ocorrência h Valor documentado dos danos €

 Locatário

Notificações

Relato da ocorrência e dos danos alegadamente sofridos e pedido de indemnização 

Validade

Documento de identificação n.º NIF / NIPCValidade
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Identificação das testemunhas (se aplicável, indicar nome e morada) 

Observações

Lisboa,

O Técnico de Atendimento

O Técnico de Atendimento verifica o processo e aconselha o requerente a não entregar o mesmo sem que esteja completo. 
  
(área reservada aos Serviços)

Declaração

O Participante/Mandatário

Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação do pedido. 

Lisboa,


/
19/04/18 - V4 - CML_participacao_ocorrencia
www.cm-lisboa.pt/servicos  |  tel  808 20 32 32 
..\..\CabeçalhoCML\cml.jpg
Documentos a entregar
1. Requerimento
 
2.  Identificação do participante (em função da respetiva qualidade)
     Pessoa singular: documento de identificação
     Pessoa coletiva: certidão do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente
     Mandatário/Representante legal: documento de identificação
 
3. Cópia do documento de identificação fiscal (caso não apresente o cartão de cidadão)
4. Procuração a conferir poderes ao mandatário (se aplicável)
5. Cópia do documento que identifique o proprietário do bem patrimonial afetado pela ocorrência, ou que comprove a sua 
    legitimidade sobre o mesmo
6. Cópia dos documentos do veículo (caso se trate de ocorrência com veículo):
     6.1 Documento Único Automóvel ou Título de Registo de Propriedade e Livrete do veículo
     6.2 Carta verde ou seguro do veículo     6.3 Carta de condução do condutor do veículo     6.4 Comprovativo da inspeção periódica do veículo, se legalmente exigível nessa data
 
7. Declaração da seguradora em como não houve participação da ocorrência ou declaração do segurado a autorizar
    o pedido apresentado pela seguradora, relativamente aos bens segurados ou à pessoa segurada
 
8. Documento comprovativo dos danos alegados:
 
     8.1 Caso não tenha ainda procedido à reparação da viatura e a mesma esteja disponível para avaliação e peritagem 
           pelos serviços da Câmara Municipal, deve apresentar orçamento completo, com discriminativo de trabalhos e valores
           de mão obra/hora para a reparação
 
     8.2 Caso a viatura já tenha sido reparada, deve apresentar fatura/recibo, em formato legal, comprovativa da despesa
           concreta tida com a reparação dos danos alegados
 
Nota importante: Os serviços municipais competentes pela análise e decisão do pedido podem fazer depender o pagamento efetivo da indemnização, quando esta seja devida, da apresentação da competente fatura/recibo.
 
 
 
     
    
PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO
Documentos facultativos 
 9. Auto de notícia da Polícia de Segurança Pública (PSP) ou da Polícia Municipal (PM) ou do Regimento de Sapadores 
     Bombeiros (RSB)
 
10. Fotografia(s)
 
11. Cópia dos documentos de identificação das testemunhas presenciais da ocorrência
 
   11.1 Depoimentos escritos das testemunhas presenciais da ocorrência
12. Outros documentos/elementos que o participante pretenda apresentar:
    Entregue  Em falta
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Declaração
Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação do pedido. 
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