REGISTO DE ENTRADA
nº_______________
Proc.º nº________________
Em ______/_______/ 20_____
O Func.º _________________

Tipo de Procedimento: EMISSÃO

DO ALVARÁ

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Machico
(nome)

________________________________________________________________________________,

(estado civil) _______________________________,

com residência/sede

(1) Riscar o que não interessa. (2) Construção, Reconstrução, Ampliação, Alteração. (3) Outros, a ver no verso. (4) Equipamentos, Espaços verdes, Arruamentos, Passeios, Estacionamentos públicos. (5) Assinatura do Requerente.

(código

postal

(1) em

contribuinte fiscal n.º __________________, telefone n.º _____________,

_______________________________________________________________

) ___________-______,

(localidade)

_________________________________________________,

requerente no processo n.º __________/_____ relativo à obra de (2)__________________________________ cujo
projecto foi aprovado em ____/____/____, vem requerer a V. Ex.ª se digne mandar emitir o respectivo
Alvará de licença.
Para tal junta os documentos que abaixo se assinalam:

- Apólice de seguro (que cubra a responsabilidade pela
reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho,
conforme a Lei 100/97 de 13 de Setembro)

- Comprovativo da integração no quadro de pessoal da
empresa responsável pela execução da obra, através da
declaração de remunerações do último mês cf entregue na
SS;

- Termo de responsabilidade do director de obra;
- Declaração de titularidade de alvará e a exibição do
original do mesmo ou do documento fornecido no portal do
InCI, IP;

- Comprovativo da integração no quadro técnico da
empresa responsável pela execução da obra, comunicado ao
InCI, IP através de declaração emitida por essa entidade;
- Projecto de segurança contra incêndios;

- Termo de responsabilidade do empresário ou
representante legal da empresa;
- Quando o detentor de título de registo seja pessoa
colectiva, certidão actualizada do registo comercial,
comprovativa da qualidade de representante legal.
- Livro de Obra com menção do termo de abertura;

- Projecto acústico;
- Projecto de execução de arquitectura;
- (3)____________________________________________
- (3)____________________________________________

- Plano de Segurança e Saúde.

Mais informa, para constar do Alvará, que a área prevista a ceder a Domínio Público no âmbito da
presente operação urbanística é de __________ m2, sendo destinada a

(4)_____________________

como se identifica e legenda na planta de implantação do respectivo projecto de arquitectura.

Pede Deferimento,
Aos ____ de _____________ de 20 ___
(5)____________________________________

Verifiquei a assinatura deste requerimento, pela inserida no
documento de identificação mencionado.

Nº de identificação:____________________
O Funcionário,

_______________, aos ____ de _____________ de 20 ___

tal
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Aquando do pedido de emissão do alvará de licença deverão juntar-se os seguintes elementos:
1) Requerimento;
2) Apólice de seguro (que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de
trabalho, conforme a Lei 100/97 de 13 de Setembro);
3) Termo de responsabilidade do diretor de obra;
4) Declaração de titularidade de alvará e a exibição do original do mesmo;
5) Termo de responsabilidade do empresário ou representante legal da empresa;
6) Quando o detentor de título de registo seja pessoa coletiva, certidão atualizada do registo comercial,
comprovativa da qualidade de representante legal;
7) Livro de Obra com menção do termo de abertura;
8) Plano de Segurança e Saúde;
9) Comprovativo da integração 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
10) Comprovativo da integração 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 atividade
de construção, através de declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato eletrónico
fidedigno;

Quando se trate de emissão de alvará de licença parcial (nos termos do nº 6 do artigo 23º RJUE)
1) Documento comprovativo da prestação de caução (quando exigível)

Quando se trate de emissão de alvará (antecedida de deferimento nos termos do nº 1 do artigo 25º do RJUE)
1) Apresentação do Contrato relativo ao reforço das infraestruturas e caução.

Quando se trate de execução faseada das obras (nos termos do nº 1 do artigo 59º do RJUE)
1) Apresentação de todos os documentos para cada fase à exceção dos que constem do processo e que
satisfaçam as condições exigidas.

