(1) Nome completo. (2) No largo, rua, etc… (3) Conforme os casos, proprietário, arrendatário ou mandatário. Se não for proprietário e ainda não existir no processo, deve juntar documento
provando os poderes. (4) Do requerente ou de F……

DESPACHO
Nos termos do artigo 76.º do D.L. n.º 555/99, de
16 de Dezembro alterado e republicado pela Lei
n.º 60/2007, de 4 de Setembro DEFIRO a emissão
do alvará de licença para a construção autorizada
por despacho/deliberação de ___/___/_____ pelo
prazo de _________________.
CMPS, ___/___/______.
A Vereadora,
__________________________________

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

Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
______________________________

ASSUNTO: EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS
Processo N.º __________/200 ___.
(1)

__________________________________________________, estado civil ____________ ,

contribuinte fiscal n.º _______________________ , com residência/sede n___ (2) ______________
_______________________________________________________________________________ ,
n.º ____,_____.º andar, na localidade de _______________________________________________
(código postal _________ _____________________, telef. _______________), freguesia de ____
_____________________________________, município de ______________________________ ,
na qualidade de (3) _______________________________________.
Vem requerer a V. Ex.ª, nos termos do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, a emissão do alvará para
execução da obra a que respeita o processo n.º _______________/200___, apresentado em nome
d___ (4) _________________________________________________________________________
___________________________ , para o que junta os elementos que a seguir assinala com

:

- Apólice de seguro de construção n.º ____________, emitida por _____________________
___________________________ , em ___/___/200___;
- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, n.º _____,
emitida por _______________________________________, em ___/___/200___;
- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra
- Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil
ou título de registo na actividade n.º ________________; (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.
Pede deferimento,
___________________________________, _____ de ____________ de 201___.
O requerente, ________________________________

