
Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

Requer a V. Exª., a emissão do ALVARÁ DE LICENÇA respeitante ao Processo de Obras nº. _______/_______, aprovado em Reunião de

Câmara de _____/____/_____. A obra em causa situa-se no Lugar de __________________________________________, freguesia de

__________________________, deste Município, será executada pelo Empreiteiro

______________________________________________________________________, titular do alvará/certificado n.º

_________________________ de obras publicas/particulares (riscar o que não interessa), seguro de Acidentes de Trabalho com a apólice

n.º ________________________, da Companhia de Seguros ______________________, válido até ______/______/_______, tendo como

responsável pela Direcção Técnica da Obra o Sr. _________________________. Mais informo que a obra irá realizar-se no prazo de

_______________ dias e ocupa/não ocupa (riscar o que não interessa) a via pública.

Para o efeito junta os seguintes elementos :

· Declaração de existência ou não de trabalhos de riscos especiais (de acordo com o art.º 7 do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29/10) e

quais, assinada pelo Dono de Obra e Diretor Técnico da Obra;

· Termos de responsabilidade assinados pelo diretor de fiscalização de obra (aplicável em Comunicações Prévias) e pelo diretor de obra,

acompanhadas das respetivas declarações emitidas por associação pública profissional comprovativa da respetiva qualificação e dos

comprovativos de contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos previstos na Lei n.º31/2009,de 3/7, alterada pela

Lei n.º40/2015, de 1/6;

· Número do alvará ou certificado emitido pelo IMPIC, que confira habilitações adequadas à natureza e valor da obra;

· Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos

na Lei n.º100/97, de13/9, acompanhado do recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro;

· Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução de

obra, de diretor de obra ( alínea c), do n.º4 do art.º22 da Lei n.º31/2009,de 3/7, alterada pela Lei n.º40/2015, de 1/6);

· Plano de Segurança e Saúde (assinado pelo Dono de Obra e pelo Diretor Técnico de Obra ou pelo Empreiteiro responsável pela

execução dos trabalhos);

· Livro de obra devidamente preenchido, com a menção do termo de abertura.

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Emissão de alvará de licença de construção

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: __________

Em _____  / _____  / ________

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares cmvnp@mail.telepac.pt 

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emissão: ____________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________   

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

Na qualidade de titular do Processo de Obras n.º _________________/___________

REPRESENTANTE

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emitido em: __________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________   

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Código postal :  ________  __________  Telefone: _____________   E-mail: __________________________________________________

Na qualidade de: Procurador          Herdeiro         Administrador           Gerente        Outro: ________________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares



Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

O assistente técnico:  ____________________________   Data: ____________

Observações:  __________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

DECISÃO

A preencher pelos serviços

DEFERIDO

INDEFERIDO _____________________________________________________________________________________

O Presidente  da Câmara Municipal,  __________________________________________         _____ / _____ / _______

O Chefe da DOUSU,  no uso da competência delegada , ___________________________       _____ / _____ / _______

.
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