PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENO
Reg. de entrada
Registo nº _________ / ___________
Data: ______ / ______ / ______
Livro: __________________

Registado por: _______________

Despacho
- Deferido
- ____________________
Data: ______ / ______ / ______

O presidente

____________________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
PROCESSO Nº _______ / __________
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Morada:
Código Postal:

Freguesia:
-

Concelho:

Tel./Tlm

Email:
Contribuinte nº:
Na Qualidade de:

BI/CC:
Proprietário

Procurador

PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.a., nos termos do nº1 do artigo 74º Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/14 de 9 de setembro, a
emissão do alvará de trabalhos de remodelação de terrenos.
Processo nº: _______ / __________
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS (artigo 5º da Portaria nº 216-E/2008 de 03 de março)
- Quando o detentor do título de registo seja pessoa coletiva, certidão atualizada do registo
comercial, comprovativa da qualidade de representante legal;
– Apólice de seguro de construção, quando 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;
- Declaração de titularidade de alvará emitido pelo instituto da construção e do imobiliário, com
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, ou titulo de registo emitido por aquela
entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a executar, a verificar através da consulta
do portal do InCI, IP., pela entidade licenciadora, no prazo previsto para a rejeição da comunicação
prévia;
- Termo de Responsabilidade assinado pelo Técnico responsável pela direção técnica da obra;
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– Comprovativo da contratação de Seguro de responsabilidade civil válido, nos termos do artigo
24º da lei 31/2009, de 3 de julho;
- Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da
obra, se for o caso, através de declaração de remunerações conforme entregue na segurança
social, referente ao último mês;
- Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da
obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de
alvará para o exercício da atividade de construção, através de declaração emitida por essa
entidade em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno;
- Termo de Responsabilidade assinado pelo Técnico responsável pela direção de fiscalização da
obra;
– Comprovativo da contratação de Seguro de responsabilidade civil válido, nos termos do artigo
24º da lei 31/2009, de 3 de julho;
- Livro de obra, com menção do termo de abertura;
- Plano de segurança e saúde;
- CD com todos os elementos entregues;
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS Anexo II Portaria 113/2015
Formato digital
CD
DVD contendo todas os elementos instrutórios (n.º1)
Peças escritas em formato “PDF” em formato A4 datadas e assinadas
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:
Solicito o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
domicilio :
ASSINATURA
Vila do Bispo, ______ de ________________ de ________
_______________________________________________
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VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em ____ / ____ / ______

O Funcionário___________________________

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS
______________ESTÃO cumpridas todas as formalidades, __________________podendo ser
concedido o alvará de licença
Observações:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Em ____ / ____ / ______

A Coordenadora Técnica:___________________________
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