
 

Loures,____________________________________ 

 
 

O Requerente,__________________________________________________________________ 
 

Notas: 

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)  

 

 

URB. ALV.LIC 

Rua Ilha da Madeira 4/2674-501 Loures  

Tel.: 211 150 100 Fax: 211 151 709 

E-mail: dpgu@cm-loures.pt 

www.cm-loures.pt 

 

Emissão de Alvará Licenciamento 

 

 

  

Nome/ 

Designação 

 

 
  

N.º CC / BI   N.º Contribuinte  

 

Morada/Sede  
   

Código postal  -    Tel.  
    

E-mail  Qualidade 

1  

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail. 

 

Vem requerer a V.ª Ex.ª: 

 

Emissão do alvará da licença ao abrigo do n.º 1 do art.º 76º do Decreto – Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, na sua atual redação, entregando para o efeito os elementos constantes da Portaria n.º 

216–E/2008, de 3 de Março. 

Mais se informa que o empreiteiro que irá executar a obra é _______________________________________ 

__________________________________________, titular do alvará/certificado n.º _____________________, 

com sede em ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

Para a emissão do alvará de licenciamento, juntar: 

Declaração do empreiteiro para execução da obra; 

Número do alvará ou certificado emitido pelo InCI, IP, que confira habilitações adequadas à natureza e valor da obra; 

Comprovativo (recibo de pagamento atualizado) da contratação de seguro de responsabilidade civil; 

Comprovativo (recibo de pagamento atualizado) da contratação de seguro de acidentes de trabalho; 

Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra / fiscalização da obra; 

Declaração da associação profissional do diretor técnico da obra / fiscalizador da obra, fotocópia do CC/BI; 

Plano de segurança e saúde rubricado pelo técnico; 

Livro de obra; 

Suporte digital (conforme instruções no verso). 

Local de Intervenção 

Morada 

 

 

Freguesia 

 

Processo N.º                   
  

Identificação do requerente 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Loures 

mailto:dpgu@cm-loures.pt


 

 

Entrega de elementos em suporte digital, no âmbito do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro e Portaria 113/2015 de 22 de Abril, para processos instruídos 

a partir de 07/01/2015. 

 

Suporte Informático 

Documentos Designação dos Ficheiros 

Formato 

dos 

Ficheiros* 

Requerimento de Emissão de Alvará de Licenciamento +Termo 

Responsabilidade Diretor Fiscalização / Diretor Obra 
05_A_TR_DIR_01 PDF/A 

Declaração da Associação Profissional do Diretor Fiscalização / 

Diretor Obra 
05_B_DIR_DEC_PROF_01 PDF 

Declaração de titularidade de alvará do InCI, I.P. + Declaração 

do Empreiteiro para Execução da Obra 
05_C_DEC_INCI_01 PDF/A 

Seguro Acidentes Trabalho 05_D_APL_AC_01 PDF 

Seguro Responsabilidade Civil 05_E_APOL_CONST_01 PDF 

Plano de Segurança e Saúde rubricado pelo técnico 05_G_PL_PSS PDF 

 

*Nota para Formato dos Ficheiros: 

 Em formato PDF e sem assinatura digital; 

 Em formato PDF/A e com assinatura digital. 

 


