Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura
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PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ:
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
OBRAS DE URBANIZAÇÃO (em área abrangida por operação de loteamento)
TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS (em área abrangida por operação de loteamento)
Nome ___________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________
Na qualidade de:

Proprietário

Outra (indique qual) ___________________________________________

Do prédio situado em ___________________________________________________ cujo licenciamento decorreu sob o
Processo N.º ____________ / ______, e tendo liquidado as taxas devidas pela guia n.º _________________, datada de
______ / ______ / ______, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, vem requerer a V. Exa. que se digne emitir o respectivo alvará, para o que junta os seguintes elementos:
1.

Documento comprovativo da prestação da caução que garanta as obras de urbanização;

2.

Apólice de seguro de acidentes de trabalho, nos termos da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro;

3.
Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título registo na
actividade – classe ________;
4.
Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra tendo anexo documento
que comprove a habilitação profissional;
5.

Livro de obra, com termo de abertura devidamente preenchido (autores dos projectos);

6.

Plano de segurança e saúde, nos termos do Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro;

7.

Minuta do contrato de urbanização aprovado, quando exista;

8.
Planta de síntese da operação de loteamento e planta com áreas de cedência para o domínio municipal (3 cópias em
formato papel e em base digital);
9.

Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência;

10.

Actualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue.

11.

___________________________________________________________________________________________

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Requerente,

________________________________________________________________________________________________
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º ____________, válido até ______ / ______ / ______
Conferi os dados – O funcionário, ________________________
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