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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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PROJETOS DAS ESPECIALIDADES E OUTROS ESTUDOS - OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
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. 
 Os elementos devem ser numerados e organizados pela ordem indicada, com numeração de páginas de forma sequencial e devidamente rubricadas. 
Deve ainda ser justificada a não instrução da comunicação com alguns dos elementos obrigatórios quando desnecessários face à pretensão em concreto.
Operações Urbanísticas - Requerimento  | setembro 2018
Obras de Edificação - Apresentação dos Projetos das Especialidades e Outros Estudos
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
PROJETOS DAS ESPECIALIDADES E OUTROS ESTUDOS - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
N.º 4 do Art.º 20.º 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
-
OEL
 
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
PRETENSÃO 
Apresenta, no âmbito do Proc.º n.º
- OEL com projeto de arquitetura aprovado em
,
os PROJETOS DAS ESPECIALIDADES E OUTROS ESTUDOS assinalados em anexo.
Faseamento da obra:
Tratando-se de obra 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
que os projetos agora apresentados correspondem à 
fase, conforme projeto de arquitetura aprovado. 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Projeto de estabilidade, incluindo o projeto de escavação e contenção periférica: 
Termo de responsabilidade do autor; 
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica:
Termo de responsabilidade pela execução da instalação temporária (N.º 4 do Art.º 15.º do Regime das Instalações Elétricas Particulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10/08, na sua redação atual) e ficha eletrotécnica devidamente assinada pelo técnico responsável.
Termo de responsabilidade pelo projeto acompanhado de ficha eletrotécnica (Art.º 5.º do Regime das Instalações Elétricas Particulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10/08, na sua redação atual).
OU:  
Projeto de instalação de gás, acompanhado de declaração emitida por entidade inspetora de gás (EIG) que ateste a sua conformidade com as normas regulamentares e técnicas aplicáveis.
Projeto de redes prediais de água e esgotos: 
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Projeto de águas pluviais: 
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Projeto de arranjos exteriores: 
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Memória descritiva e justificativa; 
Peças desenhadas. 
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Termo de responsabilidade do autor (cfr. Art.º 66.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21/05, na sua redação atual); 
Declaração válida da associação profissional do autor;
Cálculos; 
Memória descritiva e justificativa; 
Peças desenhadas. 
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Projeto de infraestruturas de telecomunicações:
Projeto de comportamento térmico:
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado.
Elementos constantes do n.º 1.3 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12;
Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada, de acordo com o modelo Ficha n.º 1 da Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12; 
Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias: 
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor;
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Projeto de segurança contra incêndios em edifícios: 
Ficha de segurança contra incêndio - 1 exemplar por cada utilização-tipo.
Deve ser apresentado na ANPC - Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Nos serviços municipais deve ser entregue o projeto aprovado.
OU:  
Projeto de condicionamento acústico: 
Termo de responsabilidade do autor;
Declaração válida da associação profissional do autor;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor;
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do RECS:
Termo(s) de responsabilidade do(s) autor(es); 
Declaração(ões) válida(s) da associação profissional do(s) autor(es);
Comprovativo(s) da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo(s) ao(s) autor(es);
Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado. 
Elementos constantes do n.º 2.3 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12;
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
(*) - Modelo disponível em www.cm-cartaxo.pt/Gerir/ServicosOnline/Paginas/Formulários.aspx 
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