
nº data

Divisão de Obras e Urbanismo Exmo. Sr. Presidente

da Câmara Municipal de Mora

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE PROC. N.º /  /
a preencher pelos serviços

Nome Estado Civil

Morada C.P.

Nº de telefone   Nº de Contribuinte

Nº do B.I. Data de emissão /  /   Arquivo Identificação

REQUERIMENTO

Na qualidade de: Proprietário Usufrutuário Locatário -

Do: Lote / Parcela Edifício Fraçcão

Localizado em rua / número

Artigo Matricial n.º secção freguesia   Descrição na Conservatória R.P. n.º

Confrontações norte sul

nascente poente

Vem requerer a V. Exa, em conformidade com o disposto no artigo 76.º do D.L. n.º 555/99 de 16/12, alterado

e republicado pelo DL n.º 26/2010 de 30/03 a emissão do alvará de:

 - Obras de urbanização  - Trabalhos de Remodelação de Terrenos

 - Operação de Loteamento  - Outras Operações Urbanísticas:

 - Obras de Edificação

Junta, para o efeito, e de acordo com o previsto na Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, os seguintes elementos:

 - Apólice de seguro de construção, quando legalmente exigível

 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 

termos previstos na Lei 100/97 de 13 de Setembro

 - Termo de Responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela Direcção Técnica da obra

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

 - Livro de Obra com menção do termo de abertura

 - Plano de Segurança e Saúde

 - Documento comprovativo de prestação de caução

 - Minuta do contrato de urbanização aprovada, quando exista

 - Planta de Síntese da operação de Loteamento em base transparente, e, quando exista, em base digital

 - Descrição Pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência

 - Actualização da Certidão da Conservatória do Registo Predial anteriormente entregue

 - Apólice de seguro de demolição, quando exigível

 - Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do DL n.º 555/99 

de 16/12, alterado e republicado pelo DL 26/2010 de 30/03, bem como documento comprovativo da prestação da caução

que garanta o respectivo cumprimento

 - 

 - 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações:

Pede deferimento,

(assinatura)

Mora, de de

mod 056.01

EMISSÃO DE ALVARÁS


