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Guardar

Imprimir

Limpar

Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

Licença de Obras

ASSUNTO: Emissão de Alvará de Licença de Obras

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Designação:
Domicilio/Sede:
Freguesia:
Contacto preferencial:

Código Postal:

-

Concelho:

Segundo contacto:

Fax:

Email:
Cartão do Cidadão

Bilhete de Identidade

N.º
(aaaa/mm/dd)

Válido até:

N.º de Contribuinte:

Objecto do Pedido
Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo da legislação em vigor, a emissão do alvará para a execução da obra a que respeita o
processo nº _________/______, apresentado em nome de _________________________________________________
_________________________, ______________________ para o que junta os elementos que a seguir assinala com X.

Documentos a juntar:
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela
reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho,
nos termos previstos na lei nº 100/97, de 13 de Setembro,
nº _____________________________________________,
emitida por______________________________________
em______/_______/_____________.
Termo de Responsabilidade assinado pelo técnico
responsável pela direcção técnica da obra; (ver anexo)
Declaração de titularidade de certificado de classificação de
industrial de construção civil ou título de registo na
actividade nº _________;

Data:

Mod. 134/2

(aaaa/mm/dd)

Declaração de responsabilidade do titular do alvará de
construção civil;
Livro de obra, com menção do termo de abertura;
Plano de segurança e saúde.;

Nota: O requerente tomou conhecimento
dos elementos em falta
Data ____/______/___________
Assinatura __________________________________

Pede Deferimento
O(A) Requerente
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Licença de Obras

ANEXO
Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra
... (ver nota a), morador na ..., contribuinte n.º ..., inscrito na ... (ver nota b) sob o n.º ...,
declara que se responsabiliza pela direcção técnica da obra de ... (ver nota c), localizada em ... (ver nota d),
cuja

aprovação

foi

requerida

por

...

(ver

nota

e).

... (data).
... (assinatura) (ver nota f).
Instruções de preenchimento
(nota a) Nome e habilitação profissional do responsável pela direcção técnica da obra.
(nota b) Indicação da associação pública de natureza profissional, se for o caso.
(nota c) Indicação da operação urbanística licenciada ou autorizada, mencionando a
respectiva data de licenciamento ou autorização.
(nota d) Localização da obra (rua, número de polícia e freguesia).
(nota e) Indicação do nome e morada do requerente.
(nota f) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de
identidade.
.
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