PEDIDO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS
REGISTO DE ENTRADA
Reg. Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em:
Exmo. Sr.º

O Funcionário:

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades
REQUERENTE

Nome:
Residência/Sede
:
Código Postal:

Localidade
:

N.º
Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Concelho:
Passaporte:
Fax:

Válido até:

E-mail:

REPRESENTANTE
Nome:
Residência/Sede
:
Código Postal:

N.º
'númer
Concelho:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Telemóvel:

Passaporte:
Fax:

Localidade
:

Válido até:

E-mail:

Na qualidade de ___________________________ , sabendo ter sido aprovado o licenciamento da operação
urbanística que requereu, para ________________________________________________ .
Local:

P.º N.º
OBJECTO DO PEDIDO
1. - Requer a V. Ex.ª, em conformidade com o preceituado no art.º 75.º e 76.º do Decreto-Lei n.º

555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e com
as alterações introduzidas pelo Dec-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, se digne mandar emitir o respetivo alvará

- obras de urbanização;
– operações de loteamento;
– obras de reconstrução;
– obras de ampliação;
obras de alteração;

– obras de construção;

de licenciamento de:

– obras de demolição;

– parcial de obras;

-

2. – Para realizar estas obras pretende ocupar a via pública com ________ pelo prazo de

____

– trabalhos de remodelação de terrenos;
legalização de obras;

– outras operações urbanísticas;

- alteração de utilização;

meses, numa extensão de _______ metros, por _______ metros de largura. Pretende também instalar _______
na extensão de _______ metros lineares.
3. – Finalmente, informa de que a obra em causa vai ser executada no regime de empreitada, de
que é responsável o Construtor Civil,

_________________________________________________

______________________________________________________, sendo a adjudicação por

com sede em

____________

euros,

conforme contracto escrito datado de ___/____/_______.
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DOCUMENTAÇÃO JUNTA
Para o efeito junta os seguintes documentos (ou fotocópia a autenticar)
1-

- Apólice de seguro da construção (por danos causados), quando legalmente exigível;

2-

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de

3-

- Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P., com habilitações adequadas à

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro;
natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias
adequadas aos trabalhos a executar;
4-

- Livro de Obra, com menção do termo de abertura e da sua legalização;

5-

- Termo de responsabilidade do Diretor de Obra;

6-

- Termo de responsabilidade do Diretor de Fiscalização de Obra;

7-

- Termo de responsabilidade do construtor;

8-

- Plano de saúde e segurança;

9INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-

- O Processo encontra-se devidamente instruído pelo que pode ser emitida a licença;

O funcionário,
2-

-

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO
Taxa paga guia n.º

de ______/_______/20___ , montante de

____________, _____ €

ASSINATURA
Espera deferimento,
Oliveira de Frades,

_____/_____/_________

O requerente
Conferi:

B.I. ou C.C. n.º
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