
 
 

Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 

(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) - Assinalar "NÃO" ou cortar; 
(4) - Indicar o tipo de ocupação: Estaleiro, Andaimes, Tapumes, Depósito de Materiais, RCD, etc… 

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

 
 

REGISTO DE ENTRADA DESPACHO 
 

Reg.n.º_______Liv.º________ 

Proc.º n.º______N.ºDoc._____ 

_________________________ 

_________________________ 

_____/______/20____ 

O FUNCIONÁRIO, 

………………………………… 

 

Para Gestor de Procedimento / Para análise e informação 

________________________ 

________________________ 

 

_____/______/20____ 

O DIRETOR do DOUSU, 

……………………………….. 

 
 
 

Ex.mo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Avis 

 

R
E

Q
U

E
R

E
N

T
E

 (1) _____________________________________________________________________________, 

contribuinte fiscal n.º__________________, com sede/morada no(a)/em______________________ 

_______________________________________________________________________________, 

telefone ________________________ e endereço electrónico_____________________________, 

na qualidade de (2) _______________________________ 

 

P
R

E
T

E
N

S
Ã

O
 Vem requerer, em conformidade com o disposto nos Art.ºs 75º e 76º do RJUE e na sequência da 

aprovação do Licenciamento da Operação Urbanística que decorre a coberto do Processo n.º 

____/______ de ___/____/____, a emissão do respectivo ALVARÁ DE LICENÇA, para iniciar as 

respectivas obras. 

Nestes termos, junto os elementos legalmente exigíveis discriminados no verso, em formato papel e 

no correspondente formato digital, informando ainda que a execução da obra ficará a cargo de(a) 

________________________________________________________________________, titular do 

Alvará/Certificado registado no IMPIC sob o n.º ____________ e que a Direcção Técnica da mesma 

será assegurada pelo(a)____________________________________________________________. 

O prazo de execução das obras será de ______ meses e que (3) _____ se pretende ocupar a via 

pública com (4) _____________________________________ pelo prazo de _____ meses, numa 

área até ______________ m2, conforme Plano de Ocupação que se anexa. 

 
    Autorizo que as notificações no âmbito desta comunicação sejam realizadas por via electrónica, nos 

termos do Art.º 121º do RJUE 

 

Pede deferimento, 
 
_____/_________/20____ 
 
 
O REQUERENTE, _____________________________________________________________________________________________ 
 
C.Cidadão/B.I. n.º................................., Válido até ......./......../............. 

 



 

Modelo AlvLic - DOUSU2021 
 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 

 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.  

 Apólice de seguro de construção, quando legalmente exigível 

 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 

 

 Número de Alvará / Registo emitido pelo IMPIC 

 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 

 Plano de Ocupação da via pública 

 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 

 Suporte Informático não editável (CD, DVD, pendrive), com as peças escritas e desenhadas e demais 
elementos em formato digital e autenticados   

 ________________________________________________________________________________ 

 


