
 

MODELO N.º 09 

1  Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 

2  Prédio/Fracção 

 3  Nome/designação do industrial de construção civil ou de obras públicas 

4  Indicar o valor por extenso 

 
 
 

 

              
 
                 MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                 Câmara Municipal 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 

 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA – EDIFICAÇÃO 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação............................................................................................................................................................................ 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por.................................... em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede........................................................ 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia ................................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ....................................................... 

Telefone n.º ............................................. Fax n.º ................................................ E-mail .................................................................. 

representado (a)  por ................................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ........................................................................................................ 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ............................................................................ 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ............................................................................................................ 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de .........................................1, do .................................2 sito................................................................................... 

.................................................................................................., n.º ............, freguesia  ...................................................................., 

deste concelho, tendo já sido deferido o pedido de licenciamento relativo ao processo de obras  n.º 

............................................, vem requer a V.Ex.ª ao abrigo do artigo 76º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, 

com a redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março, a emissão do alvará de licença identificado no 

ponto 3 do presente requerimento. 

A obra será realizada pelo industrial 3 ............................................................................................................................................ 

com sede ………………...………………………………………………………………………………, freguesia de …………………… 

……………………………………, concelho de ……………………………………….., pelo valor de € ……………………………… 

4( ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….) 

3. TIPO DE ALVARÁ 

   Obras de construção 

   Obras de reconstrução sem preservação das fachadas 

   Obras de ampliação 

   Obras de alteração 

   Obras de demolição 

   Obras de conservação 

  Licença parcial para construção da estrutura 

   ........................................................................................................................   
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1  Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 

2  Prédio/Fracção 

 3  Nome/designação do industrial de construção civil ou de obras públicas 

4  Indicar o valor por extenso 

 
 
 

 

4. DOCUMENTOS QUE ANEXA: 

 Apólice de seguro de construção/demolição (quando legalmente exigível); 

 Apólice de seguro de acidentes de trabalho e último recibo do empreiteiro; 

 Termos de responsabilidade assinados pelo director de fiscalização de obra e pelo director de obra; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, válido, do director de fiscalização de obra e 
do director de obra; 

Comprovativo da integração do director de obra no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução 
da obra, se for o caso, através da declaração de remunerações conforme entregue na segurança social, referente 
ao último mês; 

 Comprovativo da integração do director de obra no quadro técnico da empresa responsável pela execução da 
obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de alvará para o 
exercício da actividade de construção, através de declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou 
em formato electrónico fidedigno (declaração do INCI); 

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título de registo na 
actividade; 

 Termo de responsabilidade do empreiteiro/do representante legal da empresa de construção civil; 

 Certidão actualizada do registo comercial, comprovativa da qualidade de representante legal da empresa de 
construção civil (quando o detentor do certificado/título de registo seja pessoa colectiva);   

 Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

 Plano de segurança e saúde; 

 Documento comprovativo da prestação de caução (nos casos previstos no n.º 6 do artigo 23.º do RJUE – Licença 
parcial); 

 Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo(a) requerente e documento comprovativo da 
prestação da caução (nos casos previstos no n.º 1 do artigo 25.º do RJUE). 

 

Para os pedidos de emissão de alvará de legalização: 

 Termo de responsabilidade do técnico (mencionando que a obra executada está de acordo com todas as 
normas aplicáveis, incluindo as de segurança e de saúde); 

 Relatório subscrito pelo técnico responsável, que contenha a descrição das obras levadas a efeito e as medidas 
de segurança e saúde que foram tomadas (ou que não foram tomadas). 

 

Para os pedidos de licenciamento para instalação de armazenamento de produtos de petróleo e instalação de 
posto de abastecimento de combustíveis, deverão, ainda, ser apresentados os seguintes elementos: 

 Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do empreiteiro; 

 Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do responsável técnico na obra pela execução do projecto. 
 

 

PEDE DEFERIMENTO                    Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º ........................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ............................................................................................ em ........../........../.........., 

O Funcionário Municipal ..................................................................................................................... em ........../........../.........., 

 
 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., (n.º 

22 do artigo 1.º do Capítulo I da Tabela de Taxas Municipais) - O Funcionário Municipal .....................................................  

 

 


