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Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
EXECUÇÃO POR FASES - OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Art.º 56.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual 
N.º  
DATA  
- 
-
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
LTL
REGISTO DE ENTRADA 
 
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
MAIS DO QUE UM REQUERENTE
(Em caso afirmativo preencher FOLHA DE CONTINUAÇÃO) 
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer(em) a execução das OBRAS DE URBANIZAÇÃO no prédio já identificado no pedido de lienciamento da OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO deferido em
PRETENSÃO 
cujas áreas de intervenção se delimitam na planta de síntese que anexa. 
As obras incluídas em cada fase, com indicação do respetivo orçamento e dos prazos dentro dos quais se propõe(m) apresentar a correspondente comunicação prévia, são as que a seguir discrimina(m):
- LTL, em
, a que corresponde o Proc.º n.º
FASES, 
OBRAS INCLUÍDAS
PRAZO EM QUE SE PROPÕE APRESENTAR A RESPETIVA COMUNICAÇÃO PRÉVIA
VALOR DOS TRABALHOS POR ESPECIALIDADES
VALOR GLOBAL DOS TRABALHOS
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
FAX
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
DATA E ASSINATURA
DATA 
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