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Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
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Operações Urbanísticas - Requerimento
Diversos - Pedido de Certidão
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
CERTIDÃO - 
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
CT
 
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
MAIS DO QUE UM REQUERENTE
(Em caso afirmativo preencher FOLHA DE CONTINUAÇÃO) 
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
Requer(em), relativamente ao prédio abaixo identificado, a emissão de: 
PRETENSÃO 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios terá de selecionar a opção pretendida.
CERTIDÃO para efeitos de destaque de uma parcela com a área de
m2, a qual terá as seguintes confrontações:
CERTIDÃO de que o edifício que o integra satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal. 
CERTIDÃO comprovativa de à data de construção - em
- não ser exigida licença de utilização, em virtude de:
receção provisória
receção definitiva
caução prestada ser suficiente para garantir a boa e regular execução
das obras de urbanização a que
CERTIDÃO comprovativa da
corresponde o Proc.º n.º
.
-
CERTIDÃO comprovativa de 
Para o efeito, junta(m) os elementos assinalados em anexo.
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
CONFRONTAÇÕES
-
em nome de 
ANTECEDENTES
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
-
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.
Planta topográfica de localização à escala de 1:2000 ou superior, delimitando a área total do prédio.
Planta topográfica georreferenciada à escala de 1:1000 ou superior, delimitando a totalidade do prédio e a parcela a destacar e com as menções previstas na alínea e) do n.º 1 do Art.º 8.º do RUEMC.
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.
Cópia(s) da(s) caderneta(s):
Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão e que demonstre a observância dos requisitos do destaque e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Extratos das plantas do Plano Diretor Municipal, assinalando a área objeto da pretensão:
Ordenamento;
Condicionantes.
Aglomerado urbano;
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial. 
Caderneta(s) predial(ais)  
referente(s) ao(s) prédio(s) abrangido(s).
Fotografias do local/construção(ões), no mínimo duas em lados opostos.
Delimitação da área objeto do pedido em planta de localização fornecida pela Câmara Municipal ou planta de localização à escala 1:1.000, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo Município. 
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
Documentos comprovativos da legitimidade do requerente. 
Descrição sumária do prédio e respetivas frações, bem como das zonas comuns - Mod_CERT-PH.FIC, em anexo.. 
Plantas dos pisos com indicação de todas as frações e com a delimitação do contorno exterior de cada fração e das zonas comuns. 
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.
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
ELEMENTOS DO PRÉDIO / EDIFÍCIO
ÁREA DO TERRENO
(m²) 
ÁREA DEIMPLANTAÇÃO
(m²)
ÁREA DAS PARTES  COMUNS
(m²)
ÁREA BRUTA TOTAL
(m²)
DESCRIÇÃO DAS PARTES COMUNS
DESCRIÇÃO DAS FRAÇÕES
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
DESCRIÇÃO DAS FRAÇÕES (cont.)
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
TOTAL      
EXEMPLO
FRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZAÇÃO
TIPOLOGIA
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
(m²)
ÁREA BRUTA
DEPENDENTE
(m²)
ÁREA BRUTA
DE
CONSTRUÇÃO
(m²)
ÁREA DE TERRENO
INTEGRANTE
DA FRAÇÃO
(m²)
PERMILAGEM
A
2.º andar direito, com 1 quarto, 1 cozinha, 1 casas de banho, 1 varanda, lugar de estacionamento 3 na cave 
Habitação 
T1  (2 assoa- lhadas) 
90
12,50
102,50
25,00
155
DATA 
DATA E ASSINATURA
O  / REPRESENTANTE,
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