REGISTO DE ENTRADA
N.º _______

Proc. ______________

Em _____/_____/20_____
O(A) Func. ______________________

PEDIDO DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE OBRAS

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal
REQUERENTE
Nome/Firma _________________________________________________________________,
fiscal;

- pessoa coletiva n.º

- contribuinte

, residente/com sede _________________

__________________________________________________________, em ____________________________,
código postal
na qualidade de

- proprietário;

________________________________, telefone _______________,
- comproprietário;

- usufrutuário;

- ____________________; do

prédio sito _________________________________________________________________________________,
em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.
OBJETO DO PEDIDO
O(A) Requerente acima identificado(a), sabendo ter sido deferido o pedido de licença para obras, vem
requerer a V.Ex.ª, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual
redação, se digne mandar emitir o respetivo alvará de licença de obras de ____________________________,
cujo(a) responsável pela execução da obra é ____________________________________________________,
residente/com sede _________________________________________________________________________,
titular do alvará de construção/registo n.º ____________-_______.
Para o efeito, junta os seguintes elementos:
- Documento no qual conste a identificação da empresa e o número de alvará ou de registo emitido pelo
IMPIC, IP, que confira as habilitações adequadas à natureza e valor da obra;
- Termo de responsabilidade do empresário ou do representante legal da empresa (acompanhado da
respetiva certidão do registo comercial, comprovativa da qualidade do seu representante legal, quando o
detentor do alvará ou do título de registo seja pessoa coletiva);
- Apólices de seguro de responsabilidade civil e de acidentes de trabalho;
- Termo assinado pelo diretor de obra e seguro de responsabilidade civil válido;
- Relativamente ao diretor de obra, comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de
serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra;
- Termo assinado pelo diretor de fiscalização de obra e seguro de responsabilidade civil válido;
- Plano de Segurança e Saúde, devidamente acompanhado das declarações de nomeação e de
aceitação do cargo de Coordenador de Segurança em obra;
- Outros: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
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ASSINATURA
Pede deferimento,

O(A) Requerente

_____ de ______________________ de 20_____

____________________________________

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
Encontram-se reunidas as condições para a emissão do respetivo alvará.
Alcácer do Sal, _____ de ______________________ de 20_____
O(A) _____________________
______________________________

DESPACHO
Emita-se o competente alvará.
Alcácer do Sal, _____ de ______________________ de 20_____
O(A) _____________________
______________________________
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