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Pedido de Informação Prévia
dpau@cm-cartaxo.pt
Muncípio do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
INFORMAÇÃO PRÉVIA - 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
OUI
REQUERENTE
-
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
PRETENSÃO 
NOTA: Para ver e preencher anexo com elementos instrutórios terá de selecionar a informação e operação pretendidas.
Requer, relativamente ao prédio abaixo identificado e nos termos do n.º 1 do Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, que lhe seja facultada INFORMAÇÃO PRÉVIA acerca da viabilidade de realizar, em conformidade com os elementos que anexa, a operação urbanística de 
.
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Requer, relativamente ao prédio abaixo identificado e 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, que lhe seja facultada INFORMAÇÃO PRÉVIA acerca da viabilidade de realizar, em conformidade com os elementos que anexa, a operação urbanística de
e que contemple especificamente
os seguintes aspetos:
A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros de vedação;
Projeto de arquitetura e memória descritiva;
Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;
Estimativa de encargos urbanísticos devidos;
Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias.
Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias, técnicas e de serviço;
- OUI, conforme lhe foi notificado através do ofício n.º 
datado de 
, e relativamente ao prédio abaixo identificado. 
Requer, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, a emissão de DECLARAÇÃO de que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à decisão favorável do pedido de  informação prévia a que se refere o Proc.º n.º
,
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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 da Portaria n.º 113/2015 de 22/04.designadamente o quadro sinóptico - Mod_QSIN (*). 
Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo alçados a uma escala de 1:500 ou superior, para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE.
Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras de edificação se conforma com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01.
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor 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
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II à Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Planta com a definição das áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias, acompanhada de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se não houver lugar a cedências para esses fins.
Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução, ampliação ou existam edificações adjacentes.
Projeto de arquitetura, incluindo plantas à escala de 1:500 ou superior, definindo a volumetria, alinhamento, altura da fachada e implantação da edificação, dos muros de vedação e das construções anexas.
Indicação do respetivo procedimento administrativo, quando a edificação esteja abrangida por operação de loteamento.
Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução da operação de loteamento se conforma com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01.
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor 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
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
Projeto de loteamento, incluindo:
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II 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;
Planta síntese do loteamento à escala de 1:1.000 ou superior contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, da volumetria, alinhamentos, altura da fachada e implantação da edificação e dos muros de vedação;
Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;
Planta com indicação das áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos, acompanhada de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se não houver lugar a cedências para esses fins nos termos do n.º 4 do artigo 44.º do RJUE, caso em que será indicado o valor e a forma de pagamento da compensação.
Planta do edifício ou da fração com identificação do respetivo prédio;
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo;
Descrição sumária do estado de conservação do imóvel e da utilização futura do terreno.
Fotografias do imóvel.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Peças desenhadas demonstrativas das técnicas de demolição e das estruturas de contenção indicadas na memória descritiva, quando aplicável.
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
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.
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras de urbanização se conforma com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01.
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor 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, quando se trate de obras em área não abrangida por operação de loteamento.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor 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
Planta à escala de 1:1.000 ou superior contendo os elementos técnicos definidores da operação urbanística, nomeadamente da modelação do terreno.
Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste da conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Índice dos documentos apresentados (N.º 3 do anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22/04). 
Folha de identificação do proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio (quando o requerente não for o proprietário do prédio) - Mod_FIPIP, em anexo.
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
TELEMÓVEL
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