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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. 
 - UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES
ANEXO
 MC - DPAU | OU - Mod_AUT-UT.INS.09 - OUT2018 | FL.  / 
 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 do pedido com alguns dos elementos obrigatórios quando desnecessários face à pretensão em concreto.
Operações Urbanísticas - Requerimento | outubro 2018
Utlização de Edifícios ou Frações - Pedido de Autorização / Autorização de alteração
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
 - UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES
N.º 5 do Art.º 4.º, Art.º 62.º e n.º 1 do Art.º 76.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
-
 
-
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
MAIS DO QUE UM REQUERENTE
(Em caso afirmativo preencher FOLHA DE CONTINUAÇÃO) 
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Requer(em) a concessão de AUTORIZAÇÃO DE
de:
Mais requer(em), após o deferimento do pedido de autorização, a emissão do(s) respetivo(s) ALVARÁ(S).
que integra(m) o prédio abaixo identificado, apresentando para o efeito os elementos assinalados em anexo.  
 do edifício
 do edifício
PRETENSÃO 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios terá de selecionar o tipo de autorização e optar entre os antecedentes.
Tratando-se de autorização de alteração de utilização, informa(m) que 
, pretendendo-se, com o presente pedido,
que passe a ser utilizado(a) como             
em causa se destina atualmente a 
-
Finalmente, informa(m) que o presente pedido:          
;          
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
 - UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES
FOLHA DE CONTINUAÇÃO
-
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
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
DATA E ASSINATURA
DATA 
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.
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1.
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.
Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de 1:200, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e mobiliário urbano).
Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações.
Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:1000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município.
Memória descritiva contendo os dados indicados no n.º 5 do anexo I à Portaria n.º 113/2015, de 22/04, designadamente o quadro sinóptico - Mod_QSIN (*). 
Termo de responsabilidade pela conclusão da obra subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de:
Certificado SCE, emitido por perito qualificado.
Declaração válida da associação profissional do técnico subscritor.
Declaração válida da ordem profissional do técnico subscritor.
Elementos a que se refere o n.º 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12, na sua redação atual - Edifícios de comércio e serviços (caso não exercida a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE):
Telas finais, quando aplicável.
Livro de obra encerrado.
Termo de responsabilidade pela execução da ITED (Artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21/05, na sua redação atual).
Elementos a que se refere a alínea b) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10/08, na sua redação atual:
Declaração de inspeção ou certificado de exploração, acompanhados de projeto ou ficha eletrotécnica.
OU:
Termo de responsabilidade pela execução acompanhado de ficha eletrotécnica.
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 -  (*).
Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras.
Termo de responsabilidade pela conclusão da obra subscrito pelo diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de:
Elementos a que se refere o n.º 1.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12, na sua redação atual - Edifícios de habitação (caso não seja exercida a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE):
Declaração válida da ordem profissional do técnico subscritor.
Termo de responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto, em caso de uso da faculdade prevista no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE e em conformidade com o modelo constante do ponto III (2.ª parte) do anexo III à Portaria n.º 113/2015, de 22/04, acompanhado de:
Declaração válida da associação profissional do técnico subscritor.
Declaração subscrita pelo autor do projeto e pelo diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra de que as certificações, aprovações e pareceres externos foram obtidos;
Declaração válida da associação profissional do técnico subscritor.
Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor da obra ou do diretor de fiscalização da obra, nos termos do n.º 1 do artigo 63.º do RJUE, acompanhado de:
Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, relativo à conformidade da obra com o projeto acústico, acompanhado de:
Certificado SCE, emitido por perito qualificado.
Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo Ficha n.º 2;
Declaração/comprovativo de conformidade de execução subscrita e emitida por Entidade Instaladora de Gás.
OU:
Declaração/certificado de inspeção emitida por Entidade Inspetora de Gás.
Relatório de avaliação acústica.
Comprovativo de entrega do pedido de atribuição do número de polícia (N.º 4 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Município do Cartaxo), se aplicável.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 -  (*).
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta existir e estiver em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhado de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE.
Telas finais, quando aplicável.
Certificado SCE, emitido por perito qualificado.
Elementos a que se refere o n.º 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12, na sua redação autal - Edifícios de comércio e serviços:
Elementos a que se refere o n.º 1.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 02/12, na sua redação atual - Edifícios de habitação:
Certificado SCE, emitido por perito qualificado.
Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo Ficha n.º 2;
Termo de responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto, nos termos do n.º 2 do artigo 62.º do RJUE, relativo à conformidade da utilização prevista com a normas legais e regulamentares aplicáveis que fixam os usos e utilizações admissíveis, bem como a idoneidade do edifico ou fração autónoma para o fim pretendido, acompanhado de:
Declaração válida da associação profissional do técnico subscritor.
(*) - Modelo disponível em www.cm-cartaxo.pt/Gerir/ServicosOnline/Paginas/Formulários.aspx 
O  / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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