Registo de Entrada

__________________________________________
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro

Assunto:

LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – EMISSÃO ALVARÁ LICENÇA OBRAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Localidade: __________________________ código postal ________- ______ ______________________________
N.º Telefone: ________________ Telemóvel: _____________________ Fax: ____________________________
Cartão do Cidadão /B. Identidade: ____________________ válido até ____/___/_________
Arquivo de Identificação: _________________
Número de Contribuinte: __________________________
OBJETO DE REQUERIMENTO
Vem requerer a V. Ex., nos termos do nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, alterado pelo DL nº 121/18
de 28 de dezembro, a emissão do Alvará de Licença para a execução da obra a que respeita o processo nº_____/___/_______,
apresentado em nome de ________________________________________________________
E apresenta para tal os seguintes elementos:
☐ Apólice de seguro de que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho,
nos termos previstos na Lei nº 100/97, de 13 de setembro
☐ termo de responsabilidade do diretor da obra e inscrição válida na ordem profissional, Seguro de responsabilidade
civil nos termos da Lei nº. 31/2009; quando aplicável; comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa
responsável pela execução da obra, se for o caso,
☐ termo de responsabilidade do diretor da fiscalização da obra e inscrição válida na ordem profissional; Seguro de
responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009
☐ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira habilitações adequadas à natureza e valor da
obra;
☐ Livro de obra, com menção do termo de abertura,
☐ Elementos de Gestão de Resíduos de Construção/Demolição, quando aplicável e de acordo com o Decreto-lei n.º
46/2008 de 12 de Março
☐ Plano de segurança e saúde (PSS)
Pede Deferimento,
Mogadouro, ______ de ___________________________de 20_______
O Requerente __________________________________________________________
Conferi a assinatura pelo BI n.º ______________________ de _____/_____/______
Livro n.º ______________
O Trabalhador(a): ____________________
Em: _____/_____/_____

Informação dos serviços:

Despacho:

Taxa de Apresentação € ________________
Guia de Receita n.º _______________
De _____/ _____/ _____

INFORMAÇÃO FINAL
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Registo de Entrada

__________________________________________
O Alvará é emitido no prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento, conforme nº 4 do artigo 76ª do Decreto-Lei
555/99 de dezembro, alterado pelo DL nº 121/18 de 28 de dezembro
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