
Exm.º Senhor 
 Presidente da Câmara Municipal de 
 ______________________________ 
 

ASSUNTO: EMISSÃO DE ALVARÁ DE

�-De loteamento  
 �-De obras de urbanização 

 

(1) ________________________
contribuinte fiscal n.º ____________
______________________________
n.º ____,_____.º andar, na localidade 
(código postal _________  _________
______________________________
na qualidade de (3) ______________
constituem o processo em epígrafe, de
______________________________

Vem requerer a V. Ex.ª, nos
Dezembro, alterado e republicado p
respectivo alvará de 
� - Documento comprovativo da pres
� -Apólice de seguro que cubra a

acidentes de trabalho, nos termo
� - Termo de responsabilidade assina
� - Declaração de titularidade do ce

título de registo na actividade ou 
(a verificar no acto de entrega do 

� - Livro de obra, com menção do ter
� - Plano de segurança e saúde; 
� - Minuta do contrato de urbanizaçã

celebração; 
� - Planta de síntese da operação d

digital; 
� - Descrição pormenorizada dos lote
� - Actualização da certidão da conse
� - ___________________________

 

____________________
O requerent

DESPACHO
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
CMPS, ___/___/______. 

O_________________________, 
_________________________________________ 

REGISTO DE ENTRADA 
N.º _________ Liv.º______ 
Proc.º N.º _______________
Em ____/____/200__ 
O Func.º_______________ 
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� - licença 
 

� - autorização 
                                      � - Licença 
 

� - Autorização
__________________________, estado civil ____________ , 
___________ , com residência/sede n___ (2)______________  
_________________________________________________ , 
de _______________________________________________  
____________, telef. _______________), freguesia de ____  
_______, município de ______________________________ , 
_________, encontrando-se aprovado(s) o(s) projecto(s) que 
 que é titular _______________________________________ 

__________________________________________________. 
 termos do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
ela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, se digne emitir o 

para o que junta os seguintes documentos que assinala com ⌧:
tação de caução, no valor de €__________,_____; 
 responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 
s previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 
do pelo técnico responsável pela direcção técnica das obras; 
rtificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
do certificado de classificação de industrial de construção civil 
alvará com a exibição do original do mesmo); 
mo de abertura; 

o aprovada, caso a câmara municipal tenha concordado na sua 

e loteamento em base transparente e, quando exista, em base 

s com indicação dos artigos matriciais de proveniência; 
rvatória do registo predial anteriormente entregue; 
__________________________________________________ 

Pede deferimento, 
_______________, _____ de ____________ de 200___. 
e, _________________________________________________ 

Processo N.º __________


