Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos

PEDIDO DE ALVARÁ DE LICENÇA
(Art.º 76.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação)

ESPAÇO RESERVADO PARA OS SERVIÇOS

REGISTO DE ENTRADA
Reg.n.º_______Liv.º________

DESPACHO

PARECER

RESOLUÇÃO
____ DEFERIDO
_________________________
_________________________
________________________
conforme informação.

Para anexar ao processo.
Informe-se em conformidade.

Proc.ºn.º______N.ºDoc._____
_________________________
_________________________
_____/______/20____

_____/______/20____

_____/______/20____
O FUNCIONÁRIO,

O DIR. DE DEPARTAMENTO,

O GESTOR DE PROCEDIMENTO,

O PRESIDENTE DA C.M.AVIS,

______________________

______________________

______________________

________________________

Ex.mo Sr. Presidente da

REQUERENTE

Câmara Municipal de Avis

(1)______________________________________________________________,

contribuinte fiscal n.º ______________ com

sede/morada no(a)/em ________________________________________________________________________________,
telefone ____________________ e endereço electrónico ________________________________________, na qualidade de
(2)_______________________

e na sequência da aprovação do Pedido de Licenciamento da Operação Urbanística que

oportunamente requereu para

(3)_______________________________________________________________________,

conforme consta do Processo n.º ________________ de _____________, requer a V.Exa, em conformidade com o disposto

INFORMAÇÃO ADICIONAL

nos Art.ºs 75º e 76º do RJUE, a emissão do respectivo ALVARÁ DE LICENÇA, a fim de poder iniciar as referidas obras.

Informo que a execução da obra ficará a cargo de(a)_______________________________________________
__________________________________________ titular do Alvará/Registo emitido pelo IMPIC, i.p. n.º ____________ e que
a Direcção Técnica da mesma será assegurada pelo(a)_______________________________________________________.
O prazo de execução das obras será de ______ meses e que
(5)_____________________________________

(4)_______

se pretende ocupar a via pública com

pelo prazo de _____ meses, numa área de ______________ m2, conforme

planta de implantação anexa.
Para os efeitos devidos junto a documentação discriminada no verso do requerimento.

Pede deferimento,
_____/_________/20____

O REQUERENTE, ________________________________________________________ C.Cidadão/B.I. n.º................................., Válido até ......./......../.............
AUTORIZO QUE AS NOTIFICAÇÕES NO ÂMBITO DESTE PEDIDO SEJAM REALIZADAS POR VIA ELECTRÓNICA, NOS TERMOS DO ART.º 121º DO RJUE

(1) - Nome do requerente, seja pessoa singular ou colectiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documento que a
tanto o autoriza; (2) - Proprietário, mandatário, usufrutuário, superficiário, promitente comprador; (3) - Referir o tipo de operação urbanística associado ao Processo; (4) - Cortar ou indicar
expressamente "não"; (5) - Andaimes, tapumes, materiais, etc...;

DOCUMENTOS ANEXOS

Apólice de Seguro de Construção, quando legalmente exigível;
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, nos
termos previstos na Lei n.º 100/97 de 13.Set.;
Declaração da titularidade do Certificado de Classificação de Industrial de Construção Civil ou Título de Registo na
Actividade emitido pelo IMPIC, i.p., contendo as autorizações e habilitações adequadas à natureza e valor da obra;
Termo de responsabilidade assinado pelo Director Técnico de Obra;
Termo de responsabilidade assinado pelo Director de Fiscalização de Obra;
Plano de Segurança e Saúde;
Planta de Implantação do Estaleiro;
Livro de Obra, com menção do termo de abertura;
Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente em sede do pedido de licença;
Documento comprovativo da prestação de caução;
Minuta do Contrato de Urbanização aprovada pela Câmara Municipal;

Modelo Alv._Lic. - DOUSU2016

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

___________________________________________________________________________________

