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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,
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