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Operações Urbanísticas - Diversos
Quadro sinóptico
dpau@cm-cartaxo-pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
NOTA: Para visualizar o formulário pretendido deverá selecionar pela seguinte ordem:1.º Tipo de operação urbanística e, se for o caso, tb. a sua natureza; 2.º Solo abrangido; 3.º Enquadramento.   
Classificação do solo abrangido:


Enquadrado em:
Enquadrado em:
Espaço florestal:

1
ENQUADRAMENTO DO(S) PRÉDIO(S)

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PRÉDIO(S)
Composição
Artigo / Secção
Descrito na CRP
com o n.º
Área total do prédio

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DENTRO DO AGLOMERADO URBANO DE 
w  NÍVEL DO AGLOMERADO 
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DENTRO DO AGLOMERADO URBANO DE 
w  NÍVEL DO AGLOMERADO 
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DENTRO DO AGLOMERADO URBANO DE 
w  NÍVEL DO AGLOMERADO 
V
Seleccione a freguesia
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)
URBANO
-
-
N.º DO ALVARÁ 

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal e Alvará de Loteamento

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DO AGLOMERADO URBANO DE 
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)
INDUSTRIAL 
-

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DENTRO DE ÁREA SOCIAL 
w DESIGNAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal e Plano de Pormenor

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal

DENTRO DO AGLOMERADO URBANO DE 
w NÍVEL DO AGLOMERADO 
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)
AGRÍCOLA
- 

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)

LOCALIZAÇÃO
Área abrangida por Plano Diretor Municipal
► ESPAÇO(S)
CLASSE(S)
CATEGORIA(S)
SUBCATEGORIA(S)
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO 
2
DADOS GERAIS

Edificação
Áreas (m²)
Implantação	
Construção
Construção p/ efeitos de índice
Volumetria 
(m³)
N.º de Pisos  
Acima da cota de soleira
Abaixo da cota de soleira
Altura 
da
fachada
(m)
Existente a manter
Total
Existente a demolir
-

USO(S) A QUE SE DESTINA(M) A(S) EDIFICAÇÃO(ÕES)
Identificação da edificação
Identificação do piso
Uso
Unidades/frações
N.º
Área (m²)
N.º de fogos
T0
T1
T2
T3
T4
>=T5
Total
Total 
FORAM PREVISTAS ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS?


ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS
Finalidade
Áreas (m²)    
Valores de projeto    
Valor de aplicação 
Parcelas
a ceder
Parcelas de natureza privada
Total
de PMOT / Portaria
Infraestruturas viárias
Espaços verdes e de utilização coletiva
Equipamentos de utilização coletiva
Total
Área a considerar p/ efeito de compensação (Art.º 24.º do RUEMC)

ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS

DADOS GERAIS
Área a urbanizar (m²)
N.º total de lotes
Área total de implantação (m²)
Área total de construção (m²) 
Área total de construção p/ efeitos de índice (m²)
Volume total de construção (m³)
N.º total de fogos

FORAM PREVISTAS ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS?
Finalidade
Áreas (m²)    
Valores de projeto    
Valor de aplicação 
Parcelas
a ceder
Parcelas de natureza privada
Total
de PMOT / Portaria
Infraestruturas viárias
Espaços verdes e de utilização coletiva
Equipamentos de utilização coletiva
Total
Área a considerar p/ efeito de compensação (Art.º 24.º do RUEMC)

ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS

ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS

ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)

Art.ºs 14.º e 18.º, b) 
●

●

●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)

Art.ºs 14.º e 18.º, b) 
●
Densidade bruta (fog./ha)

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização global (m²/m²)

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização ao lote/parcela (m²/m²)

Art.º 14.º 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)
2

Art.ºs 14.º e 18.º, b) 
●
Densidade bruta (fog./ha)
20

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização global (m²/m²)
0,25

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização ao lote/parcela (m²/m²)
0,30

Art.º 14.º 
●


PARÂMETROS DO ALVARÁ
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do Alvará
Diferenças
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)
●
N.º de fogos
●
Área de implantação (m²)
●
Área de construção (m²)
●

ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
Índice de ocupação (m²/m²)
0,70

Art.º 23.º 
●
Índice volumétrico (m³/m²)
5

Art.º 23.º 
●
Índice de impermeabilização
0,80

Art.º 23.º, 3 
●
Afastamento ao limite frontal (m)
10 (Dez)

Art.º 23.º 
●
Afastamento ao limite tardoz (m)
10 (Dez)

Art.º 23.º 
●
Afastamento aos limites laterais (m)
5 (Cinco)

Art.º 23.º 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)
2

Art.s 14.º
●
Densidade bruta (fog./ha)
20

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização global (m²/m²)
0,25

Art.º 14.º 
●
Índice de utilização à parcela (m²/m²)
0,30

Art.º 14.º 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PP
Diferenças
●
N.º máximo de pisos (acima da cota de soleira)
●
N.º de fogos
●
Área de implantação (m²)
●
Área de construção (m²)
●
●

ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
NOTA: Os índices e parâmetros abaixo indicados são meramente exemplificativos. Podem ser apagados e substituídos por outros que sejam aplicáveis à pretensão em função da localização desta.
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●

●

●

●

●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
Índice de construção (m²/m²)
0,05

Art.º 30.º, 3, a)
●
Área bruta de construção - Habit. (m²)
400

Art.º 30.º, 5, a) 
●
Área não impermeabilizada (m²)

Art.ºs 30.º, 3, b) e 5, b) 
●
Altura máxima (m)
10,00

Art.º 28.º, 4 
●
Afastamento ao eixo da via (m)

Art.º 42.º, 3 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
Índice de construção (m²/m²)
0,05

Art.º 35.º, 4, b)
●
Área bruta de construção - Habit. (m²)
400

Art.º 35.º, 4, a) 
●
Área não impermeabilizada (m²)

Art.º 35.º, 4, c) 
●
Altura máxima (m)
10,00

Art.º 28.º, 4 
●
Afastamento ao eixo da via (m)

Art.º 42.º, 3 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
Área bruta de construção - Habit. (m²)
250

Art.º 34.º, 4
●
Altura máxima (m)
10,00

Art.º 28.º, 4 
●
Afastamento ao eixo da via (m)

Art.º 42.º, 3 
●


ÍNDICES E OUTROS PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Valor de projeto
|
Valor de aplicação do PDM
Disposição do Regulamento do PDM
●
Área de construção (m²)

●
Altura máxima (m)

●
Afastamento ao eixo da via (m)

●


ESTACIONAMENTO
Tipo
Veículos ligeiros
Privado	
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
Veículos pesados
Privado
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
► Valores de projeto
Coberto
Descoberto
Total 
► Valores de aplicação do
Coberto
Descoberto
Total 

MUROS DE VEDAÇÃO
Parâmetros
Confinantes com
a via pública
Não confinantes com
a via pública
Comprimento (m)
Altura máxima no interior do terreno (m)
Altura máxima no exterior do terreno (m)
OBRAS A EXECUTAR

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

Especialidade
Custo s/ IVA (€)
Infraestruturas viárias
Rede de abastecimento de água
Rede de esgotos e drenagem
Rede de gás
Rede de eletricidade
Rede de telecomunicações
Arranjos exteriores
Outras
Total

DADOS GERAIS DO(S) EDIFÍCIO(S) A DEMOLIR
N.º de edifícios
Área de construção (m²)
Volumetria (m³)
N.º de pisos acima da cota de soleira
N.º de pisos abaixo da cota de soleira
Altura máxima (m)
T0
T1
T2
T3
T4
>=T5
Total

N.º DE FOGOS DO(S) EDIFÍCIO(S) A DEMOLIR

DADOS GERAIS
Área total do terreno (m²)
Área total a remodelar (m²)
Área total a impermeabilizar (m²)

FINALIDADE DOS TRABALHOS
PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
meses


TIPO DE USO POR PISO
Identificação da edificação
Identificação do piso
Uso
Unidades/frações
N.º
Área (m²)
N.º de fogos
T0
T1
T2
T3
T4
>=T5
Total
Total 
TIPO DE USO POR PISO

Identificação do piso
Usos
Atual(ais)
Proposto(s)
Unidades/frações
N.º
Área (m²)
N.º de fogos
T0
T1
T2
T3
T4
>=T5
Total
Total 

ESTACIONAMENTO
Tipo
Veículos ligeiros
Privado	
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
Veículos pesados
Privado
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
Coberto
Descoberto
Total 

ESTACIONAMENTO
Tipo
Veículos ligeiros
Privado	
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
Veículos pesados
Privado
Público
Área 
(m²)
N.º de lugares
Área 
(m²)
N.º de lugares
► Valores de projeto
Coberto
Descoberto
Total 
► Valores de aplicação do
Coberto
Descoberto
Total 
PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS
meses

Execução faseada


OUTRAS CARACTERÍSTICAS / OBSERVAÇÕES

N.º do lote
Área
do
lote
(m²)
Área de 
implan-tação
(m²)
Área de construção (m²)
Habitação
Comércio
Serviços
 Comércio  / Serviços
Indústria
Out. usos
acima do solo
Total
Área de 
estac. em
 cave 
(m²)
N.º de pisos
relativ. à cota de soleira
Acima
Abaixo
N.º de fogos
N.º de unid. ocup. não habit.
N.º de lug. de estac.
Total
- 
- 
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