ENTRADA
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DESPACHO
ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO URBANA

PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO

(Conforme a Portaria 1105/2001)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

CONCELHO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

B.I. / N.º ID CIVIL

TELEM.
C.A.E.

DATA VALIDADE

N.º DE CONTRIBUINTE

Objecto do Requerimento

Vem por este meio requerer a V. Ex.ª:
Relativamente ao processo N.º ___________/ ______, relativo ao pedido de licenciamento de obras
de edificação (construção/ reconstrução/ ampliação/ alteração), vem requerer a emissão do respectivo
alvará, pelo prazo de ________ meses, para o que anexa os elementos referenciados em anexo.

O REQUERENTE,

Miranda do Douro _____/_____/________

PO.01-IM.1.20.00

Documentos Anexos


Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;



Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previstos na Lei nº. 100/97, de 13 de Setembro;



Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção de fiscalização da obra;



Termo de responsabilidade assinado pelo director de obra;



Comprovativo de integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da obra, do
técnico responsável pela direcção da obra, através da declaração de remunerações conforme entregue na
Segurança Social, referente ao último mês, de acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 4 do artigo 22º da Lei
n.º 31/2009, de 03 de Julho;



Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título de
registo na actividade, a verificar no acto de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo;



Livro de obra, com menção do termo de abertura;



Plano de segurança e saúde.

Se aplicável:



Contrato de compromisso de execução e garantia da assunção de encargos de funcionamento das
1
infraestruturas ;



Documento comprovativo da prestação de caução no valor de € ______________________ que garanta o
compromisso de assumir os encargos de funcionamento das infraestruturas, ou para a demolição da estrutura até
2
ao piso de menor cota, quando se trate de emissão de alvará de licença parcial ;



___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________

NOTAS:
1

Aplicável nas situações previstas n.º 1 do Art.º 25º do D.L. 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelas sucessivas alterações compromisso de execução de infra-estruturas como condição de deferimento da operação urbanística, ou nas situações previstas no n.º 6 do Art.º 23º
do mesmo decreto – alvará de licença parcial
2

Aplicável nas situações previstas no Art.º57 do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelas sucessivas alterações
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