
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


MUNICÍPIO DO
CARTAXO
..\..\..\Capas_Carimbos_Logotipos\Brasões\BRASAO_Preto_Branco.JPG
MUNICÍPIO DO CARTAXO - Apartado 55 - 2071-909 CARTAXO | Tels.: 243 700 250 - 243 700 260 | E-mail: dpau@cm-cartaxo.pt
MC - DPAU | OU - Mod_AVERB-OU.06 - JUN2018 | FL.  / 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
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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. 
Operações Urbanísticas - Requerimento
Pedido de Averbamento
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
AVERBAMENTO - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
N.º 10 do Art.º 9.º e n.º 7 do Art.º 77.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual 
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
 
-
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
PRETENSÃO
-
, a substituição de:
Comunica(m), para efeitos de averbamento no Proc.º n.º
Atual responsável pelo(s) projeto(s) 
por 
no(s) projeto(s) de
como
por 
Para o efeito, junta(m) os elementos assinalados em anexo.
como 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
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
DATA E ASSINATURA
DATA 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
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.
Cópia do livro de obra (Apenas das folhas já preenchidas).
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra.
Comprovativo da integração no quadro técnico da empresa responsável pela execução da obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de alvará para o exercício da atividade de construção, através de declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno.
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido;
Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da obra, se for o caso, através da declaração de remunerações conforme entregue na segurança social, referente ao último mês;
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Elementos relativos ao diretor de obra:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra:
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Elementos relativos ao coordenador de projeto:
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Declaração(ões) de responsabilidade;
Elementos relativos ao responsável pelo(s) projeto(s):
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1.
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.
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
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