MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Planeamento e Licenciamento Urbano
Proc. N.º_______

Gestor do Proc.:________________________

Req N.º________

Telef. : 244499600

Data___/___/___

obras.particulares@municipio-portodemos.pt

Despacho:

Data___/___/___

Alvará de Licença (n.º 1 do art.º 76 do RJUE)
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
Nome_______________________________________________________________________
_____________________________________________, contribuinte n.º__________________,
telef./telem. n.º ______________, e-mail ______________________, com residência/sede
em_______________________________________, n.º ____, ___º andar, na localidade de
__________________________________________, código postal _____-____ na freguesia
de _______________________________, concelho de ____________________, na qualidade
de proprietário _________________, vem requerer a emissão do Alvará de Licença de

LOTEAMENTO EDIFICAÇÃO DEMOLIÇÃO URBANIZAÇÃO REMODELAÇÃO DE
TERRENOS

OUTROS _________________ referente ao proc. de obras n.º _____/____, em

nome_______________________________________________________________________,
respeitante à operação urbanística de ___________________________________________,
juntando para o efeito os elementos solicitados através do ofício n.º _____, de ____/____/____.
N.º de fase____
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail
Pede deferimento
Porto de Mós, _______ de _____________________ de 201__
O Requerente, _______________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão n.º________________, válido até ____/____/____
Pagou a importância de ______________ € pela
Guia de Receita N.º _________ em ___/___/____
O Funcionário _________________________

Serviços
Praça da República 2484-001 Porto de Mós tel. 244499600 fax 244499601

modelo 0B07 (ver verso)
www.município-portodemos.pt

LISTA DE DOCUMENTOS ENTREGUES (Portaria 232/2008 de 11 de março)
Mod. 1 do I.M.I., quando aplicável;
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/1997, de 13 de setembro;
Apólice de seguro de responsabilidade civil nos termos do art.º 24 da Lei 31/2009 de 3 de
julho;
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor da obra;
Declaração do InCI (Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.), referente ao diretor da
obra em documento escrito ou formato eletrónico fidedigno;
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra, se for o caso;
Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I.P., com habilitações adequadas à
natureza e valor da obra, ou titulo de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias
adequadas aos trabalhos a executar, a verificar através da consulta do portal do InCI, I.P.pela
entidade licenciadora;
Livro de Obra, com menção do termo de abertura;
Plano de segurança e saúde;
_________________________________________________________________________________.

