
 

 
 
 
 
 

 

                                            Exmo. Senhor 

                                                                                         Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor 

 

PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DO LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

Identificação do Requerente: 

Nome/Designação:_______________________________________________________________________, 

Morada/sede:___________________________________________________________________________, 

Freguesia:___________________________________________________ código postal: ________-_______  

Concelho: ______________________________________________________________________________, 

NIF nº.: ____________________ B.I./ C. C. nº ______________________ data de validade: ___/___/_____, 

Telem nº.:________________ Telef nº.:_______________, Email: _________________________________, 

 

Vem requerer a V. Exª, nos termos do artº. 76º do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 

que lhe foi conferida pelo decreto-lei 136/2014 de 9 de setembro, a emissão do alvará para execução da 

obra a que respeita o processo nº ___/____, para o que junta os elementos que a seguir assinala: 

 Apólice de seguro de Acidentes de Trabalho; 

 Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, relativo à direção da obra, 

nos termos do artigo 24.º, de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 2 do art.º 22 da Lei nº.40/2015 

de 1 de Junho;   

 Comprovativo de contratação, por vínculo 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, de acordo com de acordo com o estipulado na 

alínea c) do nº 4 do art.º 22º da Lei nº. 40/2015, de 1 de Junho; 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra;  

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil, bem como 

os elementos referidos no nº 5, do art.º 22 da Lei nº. 31/2009, de 3 de Julho; 

 Livro de obra, com a menção do termo de abertura; 

 Aviso de Publicitação da emissão de Alvará de Licenciamento; 

 Plano de Segurança e Saúde. 

 

Registo de Entrada 

Procº Nº ____/201__ 

Em ____/____/201__ 

O Funcº __________ 



 

 

 

Pede deferimento, 

 

Ponte de Sor, ______ de ____________________de 201__ 

 

O (A) Requerente 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. nº _____________, válido até___/___/____. O Funcº.______________ 


