
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa 2)proprietário, procurador ou representante  3) assinatura do proprietário, procurador ou representante
conforme BI 4) Do requerente ou de F......

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão

OBJETO DO PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.ª, nos termos do artigo 76.º do RJUE a emissão do alvará para a execução da obra a que respeita o processo
n.º                                               apresentado em nome d          (4)/ ,

,

 Apólice de seguro de construção n.º emitida por

 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos
termos previstos na Lei n.º 98/2009, de 04 de setembro, n.º                                emitida por,

 Termo de responsabilidade do diretor de obra acompanhado do documento comprovativo da qualificação;

/ / ;em

* Alvará de empreiteiro de obras públicas  n.º                               ;

 Seguro de responsabilidade civil extracontratual do diretor da obra (atenção que o seguro deve permanecer sempre válido
até ao termo da execução da obra - n.º 7 art.º 22 da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º
40/2015, de 1 de junho);
Comprovativo de contratação, por vinculo laboral ou de prestação de serviços por parte da empresa responsável pela
execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades;
Contrato de empreitada de obra particular nos termos do artigo 26.ºda Lei n.º 41/2015, de 3 de junho;

 Livro de obra, com mensão do termo de abertura;

Plano de segurança e saúde;

para o que junta os elementos que a seguir assinala com X:

/ / ;em

* Certificado de empreiteiro de obras públicas n.º                               ;

* Alvará de empreiteiro de obras particulares n.º                               ;

* Certificado de empreiteiro de obras particulares n.º                              ;

(*) a verificar no ato de entrega

Declarações de adjudicação de empreitada quando se trate de obras cujo valor não ultrapasse 10% do limite fixado para a
classe 1 do alvará;

EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /
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