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Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Ourique 
 
ALVARÁ DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

REQUERENTE 

Nome 

Morada/sede 

Localidade Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Freguesia Concelho 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de: Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail  

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo, para o email indicado    Sim  Não 
 
PEDIDO 

Requer, nos   termos  do  n.º 1 do   artigo  76.º  do   Decreto-Lei  n.º  555/99, de  16/12,  na  sua   

redação atual,  a emissão do alvará de licença de                                               de 

referente ao  processo de obras n.º |__|__|__|/|__|__|__|__|, pelo  prazo de  |__|__| meses,  a  realizar   

no prédio abaixo identificado, juntando, para o efeito, os elementos assinalados em anexo. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

Rua/lugar 

Localidade Freguesia 

Registo Predial n.º  Artigo(s) 

Código da certidão predial permanente 
 
Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 

O Requerente,______________________________________ 

Registo de entrada  

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

PROCº N.º|___|___|___ /|___|___|___|___| 

______________________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  
 1. Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título de 

registo na atividade, a verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo; 

 2. Declaração de adjudicação da obra, assinada pelo titular do alvará de construção; 
 

 3. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de 
trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/98, de 13 de setembro; 
 

 4. Termo de responsabilidade do diretor de obra e, quando aplicável, termo de identificação dos técnicos 
que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades; 
 

 5. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, nos termos do artigo 24.º da 
Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, 
referente ao Diretor de Obra; 
 

 6. 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; 

 
 7. Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

 8. Plano de segurança e saúde; 

 9. Cópia dos elementos instrutórios em formato digital. 

 10. Declaração subscrita pelo autor ou pelo coordenador do projeto em conformidade com o Anexo VI do 
n.º 18.º do Art.º 14.º do RMUE; 

 

 11. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 

 

O Requerente,______________________________________  
 
 


