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Operações Urbanísticas - Requerimento
Pedido de junção / substitução de elementos
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
JUNÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
PRETENSÃO 
Requer, relativamente ao Proc.º n.º
-
dos elementos 
 Resposta a Ofício n.º  
, datado de 
. 
abaixo assinalados.
, a
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. 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS (cont.)
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
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DATA E ASSINATURA
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2.
3.
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