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Operações Urbanísticas - Informação
Início dos Trabalhos
dpau@cm-cartaxo.pt
Muncípio do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
Art.º 80.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, e Art.º 15.º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município do Cartaxo (RUEMC)
INFORMAÇÃO SOBRE O INÍCIO DOS TRABALHOS - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
PROMOTOR
-
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: Antes de imprimir deverá selecionar a operação.
Informa que pretende iniciar em
 os trabalhos relativos à operação urbanística:
Sujeita a Licenciamento, abrangida pelo Alvará de
-
,
n.º 
, emitido em 
no âmbito do Proc.º n.º
Sujeita a Comunicação Prévia, no âmbito do Proc.º n.º
n.º
de
-
e cujas taxas foram pagas através da Guia
Isenta de controlo prévio, no prédio abaixo identificado, e que passa a descrever:
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Mais informa que a pessoa 
encarregada da execução dos trabalhos é:
com Alvará / Certificado / Registo n.º
emitido pelo IMPIC, I.P.
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
Planta de localização à escala 1:2000, com indicação do edifício objeto de intervenção a vermelho.
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
O PROMOTOR / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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