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Pedido de Declaração de Compatibilidade 

Para Uso Industrial  
(Nos termos do artigo 18.º do Sistema de Indústria Responsável – SIR - 

aprovado pelo DL-169/2012 de 01/08, na redação em vigor) 

 Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º ___________________, BI/CC n.º ____________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _____________________ válido até _____/_____/______, estado civil ___________________, residente/sede 

em ________________________________________________________________________________________________  

código postal________-______,_____________________,Telefone________________,Telemóvel ___________________ 

E-mail____________________________________________________________________________  
 
 

2. PRETENSÃO 

Na qualidade de proprietário superficiário arrendatário mandatário outro (indicar qual) _________________, 

do prédio sito em _____________________________________________________________________ inscrito na matriz 

predial sob o artigo _____________, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 

______________________________, da freguesia de__________________________________ vem requerer a V. Exa., a 

emissão de certidão de localização para:  

 

Instalação de estabelecimento de industrial de __________________________________________________________ 

em edifício com alvará de utilização para comércio,  serviços ou armazém, nos termos do artigo 18.º n.º 3 a) e anexo I 

parte 2-B do SIR, com o CAE______________________________  

 

Instalação de estabelecimento de _____________________________________________________________________ 

em edifício com alvará de utilização para habitação, nos termos do artigo 18.º n.º 3 b) e anexo I parte 2-A do SIR, com o 

CAE______________________________________ 

 

Mais se refere que a edificação foi objeto do processo de construção n.º _________/__________ e alvará de autorização 

de utilização n.º ___________/___________.   
 

Pede deferimento 
 
Santiago do Cacém, ________ de __________________ 20  _____ 
 
O Requerente, _______________________________________________________________________________________ 
 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________________) 
 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º ____________ no valor de ______________________ em ______/______/______ 

  Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
269 829 425 / 269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   
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PEDIDO DE DECLARAÇÃO COMPATIBILIDADE PARA USO INDUSTRIAL 

 

        -FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

 

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES (B) 

 Documento comprovativo da legitimidade do requerente: 
  
- Em caso de edifício constituído em regime de propriedade horizontal, declaração subscrita pelo 
requerente a atestar que consultados os condóminos – 2/3 do valor total do prédio - os mesmos não se 
opõe à instalação e exercício da atividade industrial;    
 
- Em caso de arrendamento, autorização do proprietário do imóvel a declarar que não se opõe à 
instalação e exercício da atividade industrial. 
  

 

 Fotocópia não Certificada da Certidão da Conservatória do Registo Predial  (com todas as descrições e 
inscrições em vigor) 

 

 Fotocópia da Caderneta Predial Urbana (quando justificável)  

 Certidão da Conservatória de Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso à 
certidão permanente n.º _______________________________ 

 

 Planta de localização (c/ identificação do local do edifício) 
 

 

 Planta com representação do equipamento, máquinas e mobiliário necessários à atividade 
 

 

 Memória descritiva e justificativa   

 Declaração/termo subscrito pelo requerente a declarar que a atividade a instalar cumpre:  
 
-Regulamento Geral do Ruído; 
-Regulamento de Segurança Contra Incêndios em Edifícios;  
-Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização;  
-Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais;  
-Regulamento Municipal de Gestão Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana;  
-Normas sobre evacuação de fumos e gases do RGEU. 
 

 

  
Outros elementos: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
(A) - A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 

(B) – A preencher pelos serviços 

 

 
3. CONFIRMAÇÃO  

 

O Funcionário _________________________________________, Data ______ / _______ /______, 

 

O Requerente _______________________________________________________________________. 

 


