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Toma conhecimento que, de acordo com o RGPD, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município do Cartaxo, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente formulário, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos previstos no Art.º 13.º, designadamente: informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Cartaxo, consulte o nosso site em https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx ou envie e-mail para epd@cm-cartaxo.pt.
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Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
N.º 2 do Art.º 5.º e n.º 2 do Art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25/03
FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO - PEDIDO DE DEPÓSITO / SEGUNDA VIA
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer, relativamente ao prédio abaixo identificado e no âmbito do Proc.º n.º
- 
:
PRETENSÃO 
ANTECEDENTES 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
	Button1: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	Insira o nome completo.: 
	Insira o segundo grupo de três dígitos do código postal.: 
	Insira o primeiro grupo de quatro dígitos do código postal.: 
	Insira a designação postal.: 
	Insira o nome do município.: 
	Insira o e-mail ou endereço eletrónico.: 
	Insira o nome do arruamento ou lugar e o n.º de polícia ou lote.: 
	Insira o n.º de telefone fixo ou móvel.: 
	Insira o n.º de telemóvel.: 
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	Insira o código de acesso.: 
	NaoReq: 
	SimReq: 
	Insira o nome do seu representante, responsável pela submissão do presente requerimento, quando se trate de pessoa coletiva.: 
	Insira o n.º de identificação civil.: 
	Insira os três caracteres do n.º do documento (só no caso do cartão do cidadão).: 
	Insira o dígito de controlo do n.º do documento.: 
	Insira o Dia.: 
	Insira o Mês.: 
	Insira o Ano.: 
	Selecione ou insira a qualidade.: 0
	Insira o n.º de identificação fiscal (NIF).: 
	Selecione o tipo do Processo: OEL - Obras de Edificação - Licença; OECP - Obras de Edificação - Comunicação Prévia; OEA - Obras de Edificação - Autorização.: 
	Insira o N.º do Processo, digitando N.º de registo/Ano de registo.: 
	: 
	Alv_Lic_Obras: 0
	Alv_Lic_Util: 0
	Insira o(s) N.º(s) do(s) Alvará(s), digitando N.º/Ano de emissão.: 
	Insira o(s) N.º(s) do(s) Alvará(s), digitando N.º/Ano de emissão.: 
	Out_Antec: 0
	Campo para indicar outro(s) antecedente(s).: 
	Insira o nome da localidade.: 
	Insira o(s) N.º(s) de inscrição na matriz predial urbana.: 
	Insira o N.º de inscrição e a Secção da matriz cadastral rústica, separados por um hífen.: 
	Insira o N.º de registo na conservatória do registo predial.: 
	Insira o código de acesso.: 
	Insira n.º de polícia ou lote.: 
	Insira o nome do arruamento ou lugar.: 
	Selecione a freguesia.:                                     
	Inserir a data.: 



