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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
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Operações urbanísticas - Requerimento | dezembro 2016
Pedido de Informação - Art.º 110.º do RJUE
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS  
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
OUI
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
PRETENSÃO 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios da 1.ª opção terá primeiro de a selecionar.
Requer INFORMAÇÃO sobre: 
Requer INFORMAÇÃO sobre os instrumentos de desenvolvimento e de gestão territorial em vigor para a área do município que abrange o prédio abaixo identificado, bem como das demais condições gerais a que deve obedecer a seguinte operação urbanística:
Para o efeito, junta os elementos assinalados em anexo.
Requer INFORMAÇÃO sobre o estado e andamento do Proc.º n.º                                                           , cujo titular é:
-
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Planta topográfica de localização à escala de 1:2000 ou superior, delimitando a área total do prédio.
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.
Cópia(s) da(s) caderneta(s): 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Extratos das plantas do Plano Diretor Municipal, assinalando a área objeto da pretensão:
Ordenamento;
Condicionantes.
Aglomerado urbano de
;
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