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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. 
PARECER DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA
ANEXO
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 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 | fevereiro 2018
Pedido de parecer de enquadramento - IFRRU2020
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
PARECER DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REGISTO DE ENTRADA 
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 
Requer, para efeitos de candidatura ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), a emissão de parecer de enquadramento da operação abaixo identificada.
IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
Prédio em que incide:
Abrangido por:
Designação
Dispõe de processo de controlo prévio de obras:
Não dispõe de processo de controlo prévio de obras, pelo que junta os elementos assinalados em anexo.
relativo a
Proc.º n.º
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos.
Estimativa do custo total da obra.
Fotografias do imóvel.
Ficha de avaliação do nível de conservação do edifício, caso este possua uma idade inferior a 30 anos.
Planta de localização à escala 1:2000, com indicação dos limites do prédio e da inclusão deste em ARU.
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido:
Indicação da data de construção do imóvel ou cópia da autorização de utilização, caso exista.
Memória descritiva e justificativa da solução proposta, esclarecendo nomeadamente:
Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
Caracterização da operação urbanística, incluindo a demonstração de que se trata de intervenção de reabilitação integral do edifício;
Certidão da Conservatória do Registo Predial - 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.
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