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ANEXO
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 emparcelamento simples
dpau@cm-cartaxo-pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francsico Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
EMISSÃO DE  - 
 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
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 
Requer(em) a emissão de 
, no âmbito do Proc.º n.º
. 
-
resposta ao ofício n.º 
e em
, datado de 
Execução da operação:
Para o efeito, junta(m) os elementos assinalados em anexo. 
 da operação urbanística de: 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios terá de selecionar o título e a operação pretendidos.
Tratando-se de operação urbanística de execução faseada, nos termos do Art.º 59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação
atual, informa(m) que corresponde à 
fase o  agora requerido, conforme projeto aprovado.
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 
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Plano de segurança e saúde.
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.
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido;
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra.
Elementos relativos ao diretor de obra:
, quando legalmente exigível.
Termo de responsabilidade -  (*);
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Planta de síntese da operação de loteamento em bases transparente e digital.
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência.
Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue.
Planta com áreas de cedência para o domínio público municipal (em quadruplicado).
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Elementos relativos ao diretor de obra:
Termo de responsabilidade - Mod_TR-DIRLT (*);
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação do seguro de responsabilidade civil válido; 
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra.
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 das obras.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Plano de segurança e saúde.
Planta de síntese da operação de loteamento em bases transparente e digital.
Documento comprovativo da prestação de caução.
Planta com áreas de cedência para o domínio público municipal (em quadruplicado).
Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue.
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Plano de segurança e saúde.
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.
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido;
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra.
Elementos relativos ao diretor de obra:
Termo de responsabilidade Mod_TR-DIROO (*);
Declaração válida da respetiva associação profissional;
(*) - Modelo disponível em www.cm-cartaxo.pt/Gerir/ServicosOnline/Paginas/Formulários.aspx 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
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