REQUERIMENTO
Pedido de Emissão de Alvará – Edificação / Utilização
nº 1, do artigo 76º do DL 555/99, na sua atual redação

DOPGU
ENTRADA Nº

Exmo. Senhor,

SPO
SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

Nome

,

residente em

, Freguesia de

Concelho de

, Cód. Postal

-

, Contribuinte Fiscal nº

, Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº

, de

, e-mail

Estado Civil
proprietário

,

/

/

,

, vem, na qualidade de,

arrendatário

mandatário

titular do direito de uso e habitação

usufrutuário
superficiário

locatário
outro

do prédio sito na rua / praça

,

na localidade de

, na freguesia de

concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº

e descrito na Conservatória do Registo

, tendo já sido deferido o pedido de o licenciamento / autorização, relativo ao

Predial, sob o nº
processo nº

, deste

/

, requerer a V. Ex.ª ao abrigo nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº 555/99,

de 16/12, na sua atual redação, a emissão do alvará de

licença /

autorização;

::.. Tipo de Alvará

Obras de
Autorização de utilização de:
Alteração de utilização de:

A obra a executar será realizada pelo industrial

(1)

com sede em
Freguesia de

, Concelho de

, pelo valor de

€.

(2)

1
2

Nome/designação do Industrial de construção civil
Valor por extenso
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Lista de Documentos
DOCUMENTOS QUE SE ANEXA (NO CASO DE ALVARÁ DE LICENÇA)
Apólice de seguro e último recibo (original e cópia) ou Declaração da Entidade Seguradoura;
Apólice de seguro de construção/demolição (quando exigível);
Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra (com assinatura reconhecida, ou comprovada por funcionário
municipal mediante exibição do BI/CC);
Plano de segurança e saúde, e respectivo termo de responsabilidade (com assinatura reconhecida ou comprovada por
funcionário municipal mediante exibição do BI/CC);
Alvará de industrial de construção civil adequado aos trabalhos a executar, devendo a classe ser igual ou superior à estimativa de
custo da obra (original e cópia);
Declaração de titularidade de respectivo alvará (modelo nº23 DGUOP);
Livro de obra, com termo de abertura devidamente preenchido pelo dono da obra, nos termos da Portaria nº 1268/2008 de 6 de
Novembro;
Termo de responsabilidade do director de fiscalização da obra, caso não tenha sido apresentado no início do procedimento;
;
;
;

Tábua,

de

, de

Pede Deferimento, o Requerente

RESERVADO A INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

> Verifiquei os elementos apresentados e assinatura pelo B.I/CC nº __________________, emitido em ____ /____ /________, arquivo
de_____________________ válido até ____ /____ / ______.

Conferido,
O Funcionário,
________________________________
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