EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
EMISSÃO DE ALVARÁ DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO
EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO
EMISSÃO DE ALVARÁ DE TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS
EMISSÃO DE ALVARÁ DE OUTRAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até

Administrador

-

-

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 76º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE),
vem requerer a V. Exa. a emissão de alvará relativo ao prédio a seguir identificado:
Local
Freguesia

N.º
Área total (m2)

Código da Certidão Predial Permanente
Solicita ainda que, juntamente com o alvará, lhe seja fornecida cópia autenticada da versão final do projeto de arquitetura
aprovado, juntando exemplar do mesmo, acompanhado de termo de responsabilidade do técnico autor, garantindo a conformidade
desse exemplar com o projeto aprovado.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
DAU.2019.R11

O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido na Portaria n.º 216-E/2008,
de 3 de março e Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril no RJUE, em lei especial ou em PMOT. Assinale com uma cruz (X) os
documentos que junta ao processo.
1. 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:
1.1. Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro.
2. Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra, acompanhado de prova de inscrição do
diretor de fiscalização da obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
3. Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de obra, acompanhado de prova de inscrição do diretor da obra em
associação pública de natureza profissional e da validade da mesma.
3.1. Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável
pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, conforme dispõem o art. 22 da Lei n.º 31/2009, de 3/7 na redação em vigor.
4. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009 de 3 de
Julho, na redação atual. (quando exigível)
5. Número do alvará, ou de certificado, ou outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I. P. que confira habilitações
adequadas à natureza ou valor da obra, nos termos da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho;
6. Livro de obra, com menção de termo de abertura.
7. Plano de segurança e saúde.
8. Identificação da Gestão dos resíduos de construção e demolição, de acordo com o art. 11 do Decreto-lei n.º 46/2008 de 12
de março, na redação atual e do Regulamento Municipal de Resíduos.
9. Quando o pedido diga respeito a emissão de alvará de obras de urbanização devem constar ainda, conforme os casos os
seguintes elementos:
9.1. Documento comprovativo da prestação de caução;
9.2. Projeto de contrato de urbanização aprovada, quando exista.
10. Quando o pedido respeito a emissão de alvará de loteamento devem constar (para além dos elementos descritos de 1 a 9)
ainda, conforme os casos os seguintes elementos:
10.1. Planta de síntese da operação de loteamento em formato digital;
10.2. Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência, a qual é substituída pela planta
de cadastro predial, na qual se inclui as áreas de cedência, uma vez concluídos os trabalhos;
10.3. Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue.
11. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar, conforme os casos:
11.1._____________________________________________________________________________________________
11.2._____________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

(Usar este campo exclusivamente para os casos em que a assinatura digital deste documento não seja legalmente obrigatória)
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