REQ.18

DEFERIDO
Em _______/_______/20_____
O Presidente da Câmara

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

.
Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ASSUNTO: ALVARÁ DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: _________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
na qualidade de (proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do direito de uso e
habitação, outros)______________________________________________________________________
a) A preencher por pessoa singular
b) A preencher por pessoa colectiva

PEDIDO
Vem requerer a Vª. Ex.ª., a emissão do Alvará de Licença de Construção a que respeita o Processo n.º
______/_______, titulado por __________________________________________________________
para o local (se estiver inserido numa urbanização indicar nome e n.º do Alvará de loteamento)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________ pelo prazo constante na respectiva calendarização.

JUNTA:

 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 da Lei nº 100/97 de 13 Novembro;

 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 titulo de
registo de actividade;;

 Livro de obra, com menção do termo de abertura;
 Plano de segurança e saúde;
 Licença de tapume / ocupação de via pública;

 Declaração de implantação;
 Declaração nos termos constantes do anexo II do R.M.U.E. (n.º 4 do art.º 8º do Regulamento n.º 404/2010, de 5 de
Maio);



Isenção legal ou regulamentar de taxas (n.º 5 do art.º 8º do R.M.U.E e n.º 4 do art.º 9 do R.G.T.M.);

O processo encontra-se aprovado e está instruído com todos os elementos necessários à emissão do Alvará
de Licença.

TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________

Pede Deferimento
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

O Funcionário
__________________________________

O Requerente
_____________________________________

O GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome _________________________________________ Categoria _____________________________
De ____/____/______ a ____/____/_____
Substituído por:
Nome _________________________________ Categoria _____________________________________
De ____/____/_____ a ____/____/______

