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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.
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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. 
CERTIDÃO - NÚMERO DE POLÍCIA, NOME DE ARRUAMENTO, FREGUESIA
ANEXO
MC - DAGRH | AAC - Mod_REQ-POL.INS.07 - JUN2018 | FL.  / 
Certidões - Requerimento
Número de políca, nome de rua, freguesia
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
CERTIDÃO - NÚMERO DE POLÍCIA, NOME DE ARRUAMENTO, FREGUESIA
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
REQUERENTE
-
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
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
PRETENSÃO
Requer, relativamente ao prédio abaixo identificado, que lhe seja passada certidão comprovativa de: 
Os elementos pretendidos destinam-se a: 
Junta, para o efeito, os elementos assinalados em anexo.
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
N.º  
DATA  
- 
-
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REGISTO DE ENTRADA 
TELEMÓVEL
Planta de localização fornecida pelo município à escala 1:1000 ou 1:2000, com a delimitação da área objeto do pedido de atribuição de número de polícia e sua área de enquadramento.
Prova de legalidade da construção, devendo para o efeito mencionar o processo de obras ou fazer prova de que a construção é anterior a 1951.
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): 
Documento(s) comprovativo(s) da legitimidade do requerente, sempre que tal comprovação não resulte da certidão da CRP. 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
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