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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. 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA - 
ANEXO
 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.
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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.
MUNICÍPIO DO
CARTAXO
..\..\..\Capas_Carimbos_Logotipos\Brasões\BRASAO_Preto_Branco.JPG
 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.
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Operações Urbanísticas - Comunicação | setembro 2018
Comunicação Prévia
dpau@cm-cartaxo-pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francsico Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
Art.º 9.º e n.º 4 do Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA - 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
 
MAIS DO QUE UM COMUNICANTE
(Em caso afirmativo preencher FOLHA DE CONTINUAÇÃO) 
-
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
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
PRETENSÃO 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios terá de selecionar a operação pretendida.
Comunica(m) a realização da operação urbanística de 
cado, juntando, para o efeito, os elementos assinalados em anexo.
, no prédio abaixo 
Tratando-se de obras de edificação, informa(m) que o seu tipo é
.
 e se destinam a
Tratando-se de obras de urbanização, informa(m) que estas:
Se integram no loteamento cujo licenciamento foi deferido em
, no âmbito do Proc.º n.º
- LTL.
, no âmbito do Proc.º n.º
- LTCP.
Se integram no loteamento cuja comunicação prévia foi apresentada em
- OUI.
Não se integram em loteamento, mas foram precedidas de informação prévia favorável proferida nos termos do n.º 2 do Art.º 14.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, e no âmbito do Proc.º n.º 
Execução da operação:
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
ANTECEDENTES 
O  / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
-
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.
Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação das construções, à escala de , 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.
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.
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 (*). 
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada 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.
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento ou plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado o procedimento e os termos em que tal pronúncia ocorreu.
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Elementos relativos ao autor do projeto de arquitetura:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário;
Projeto de arquitetura:
Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam;
Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, com a indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento;
Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior envolvente;
Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada fração, expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio (quando se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime da propriedade horizontal);
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Elementos relativos ao coordenador de projeto:
Termo de responsabilidade;
Projetos das especialidades - Mod_CP-OEPE.INS relativo aos elementos instrutórios, em anexo.
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado dos seguintes elementos relativos ao autor:
Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução, ampliação ou existam edificações adjacentes.
Apólice de seguro de construção, quando legalmente exigível.
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Estimativa do custo total da obra calculada nos termos do Art.º 12.º do RUEMC - Mod_ESTORC (*).
Calendarização da execução da obra, incluindo prazos para o início e para o termo de execução dos trabalhos.
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra:
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido;
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra.
Elementos relativos ao diretor de obra:
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Plano de segurança e saúde. 
Projeto de arquitetura em suporte informático (Art.º 5.º do RUEMC) - 1 exemplar.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I.P., que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 - Mod_FEE-OE (*).
Proposta de condições relativas à ocupação da via pública no decurso da obra - Mod_CP-OEPR, em anexo.
Termo de responsabilidade que ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação do pedido de informação prévia, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, e indicação da sua vigência acompanhada de declaração dos autores e coordenador os 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.
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 - Mod_FEE-LT (*).
Projeto em suporte informático (Art.º 5.º do RUEMC) - 1 exemplar.
Elementos relativos ao autor do projeto:
Termo de responsabilidade; 
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
Elementos relativos ao coordenador de projeto: 
Termo de responsabilidade; 
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência, a qual é substituída pela planta de cadastro predial, na qual se inclui as áreas de cedência, uma vez concluídos os trabalhos
Planta de síntese da operação de loteamento em formato digital.
Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública e infraestruturas existentes.
Discriminação dos elementos apresentados em sede de pedido de informação prévia, cuja alteração tenha sido imposta com a aprovação daquele pedido.
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito de procedimento de informação prévia ou de aprovação de plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado o procedimento em que tal pronúncia ocorreu e em que termos.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Projetos de especialidades de acordo com a alínea h) do n.º 14 da Portaria n.º 113/2015, de 22/04:
Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública e infraestruturas existentes.
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado os termos em que tal pronúncia ocorreu.
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Elementos relativos ao coordenador de projeto:
Termo de responsabilidade;
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quundo esta exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE.
Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento da operação de loteamento ou indicação do respetivo procedimento administrativo.
Projeto de infraestruturas viárias:
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 rede de abastecimento de águas:
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 rede de 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 rede de drenagem:
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 gás, aprovado e visado por entidade credenciada para o efeito.
Projeto de eletricidade:
Deve ser apresentado na concessionária;
Nos serviços municipais deve ser entregue o projeto aprovado.
Projeto de telecomunicações:
Termo de responsabilidade do autor (cfr. Art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21/05, na sua redação atual); 
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;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido relativo ao autor; 
Memória descritiva e justificativa; 
Cálculos; 
Peças desenhadas. 
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos.
Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
Projeto de contrato de urbanização, quando exista.
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado dos seguintes elementos relativos ao autor:
Projeto de condicionamento acústico, acompanhado dos seguintes elementos relativos ao autor:
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade que ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Um exemplar dos projetos em suporte informático (Art.º 5.º do RUEMC), contendo os orçamentos por especialidades e global, no formato XLS, e as peças desenhadas (com exclusão das relativas aos projetos de gás, eletricidade e telecomunicações) no formato DWF. 
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Documento comprovativo da prestação de caução.
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra:
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido;
Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da obra, se for o caso, através da declaração de remunerações conforme entregue na segurança social, referente ao último mês;
Comprovativo da integração no quadro técnico da empresa responsável pela execução da obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de alvará para o exercício da atividade de construção, através de declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno.
Elementos relativos ao diretor de obra:
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Plano de segurança e saúde. 
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I.P., que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Um exemplar dos projetos em suporte informático (Art.º 5.º do RUEMC), contendo os orçamentos por especialidades e global, no formato XLS, e as peças desenhadas (com exclusão das relativas aos projetos de gás, eletricidade e telecomunicações) no formato DWF. 
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 exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada 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.
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos.
Descrição da utilização futura do terreno.
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado os termos em que tal pronúncia ocorreu.
Projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos, incluindo o projeto de estabilidade ou de contenção de construções adjacentes, acompanhados dos seguintes elementos relativos aos autores:
Indicação do respetivo procedimento administrativo, caso a operação seja abrangida por operação de loteamento. 
Indicação do local de depósito dos entulhos.
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 - Mod_FEE-OE (*).
Estimativa do custo total da obra. 
Plano de segurança e saúde. 
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I.P., que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da operação.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Termos de responsabilidade;
Declarações válidas da respetiva associação profissional;
Comprovativos da contratação de seguro de responsabilidade civil. 
Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Elementos relativos ao diretor de obra:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Documento comprovativo da prestação de caução. 
Estimativa do custo total da operação. 
Calendarização da execução da operação, com estimativa do prazo de início e de conclusão.
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada 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.
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será indicado os termos em que tal pronúncia ocorreu.
Projetos das especialidades que integrem a obra, devendo cada projeto conter memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada.
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07 - Mod_FEE-RT (*).
Plano de segurança e saúde. 
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I.P., que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da operação.
Livro de obra, com menção do termo de abertura.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Declarações válidas da respetiva associação profissional;
Comprovativos da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termos de responsabilidade;
Elementos relativos aos autores dos projetos das especialidades:
Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
Elementos relativos ao diretor de obra:
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido.
Termo de responsabilidade;
Declaração válida da respetiva associação profissional;
O  / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
(*) - Modelo disponível em www.cm-cartaxo.pt/Gerir/ServicosOnline/Paginas/Formulários.aspx 
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).
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 
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SE REALIZA A OBRA 
PRETENSÃO 
Propõe(m), para apoio à realização da obra de 
no prédio acima identificado, a 
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA abaixo caracterizada e conforme elementos abaixo assinalados que junta(m).
CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Corte transversal do arruamento, nos termos da alínea b) do n.º 3 do Art.º 45.º do RUEMC.
Planta cotada, nos termos da alínea a) do n.º 3 do Art.º 45.º do RUEMC.
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE 
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
N.º 2 do Art.º 57.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
TELEMÓVEL
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