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Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Mêda 
 

Identificação do requerente 
 

Nome ou denominação Social: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
NIF n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, B.I. / C.C. n.º  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Domicílio/Sede: _______________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________ Concelho: _______________________________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________________________________________ 

Telemóvel|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Correio Eletrónico _____________________________________ 

 

□ Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de 

informações e notificações relativamente a este processo. 

□ O/A titular dos dados declara prestar o seu consentimento expresso para efeitos de tratamento dos 

seus dados pessoais, os quais serão utilizados apenas para este preciso âmbito. 
 

Pretensão 
 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, e no artigo 3º da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 3 de março, vem solicitar a V. Exª. se digne promover a emissão do alvará 

de obras de edificação:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Processo de obras nº ______/______. 

Em conformidade com o estabelecido no art.º 80-A, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, vem comunicar a 

V. Exª., o inicio dos trabalhos da referida obra: 

 

Inicio dos trabalhos da obra, a partir do dia ______/_______/________ 

 

Empresa/Pessoa Encarregada da Execução dos Trabalhos_________________________________ 

_____________________________________________________Alvará nº _________________ 

DATA E ASSINATURA: 
 

Pede deferimento, 

Mêda, _____ /_____/_________      

    

O requerente:_____________________________________________________________________ 

  PEDIDO EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
 E 

 COMUNICAÇÃO DO INICIO DOS TRABALHOS 
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:  

 

 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97 de 13 de setembro (al. b), n.º 

1, Art.º 3.º, Portaria 216-E/08, 03/03); 

 Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do 

título de registo na atividade (alvará) ou do certificado de classificação de industrial de 

construção civil, a verificar no site da entidade (IMPIC, I.P.) (al. d), n.º 1, Art.º. 3.º, Portaria 

216-E/08, 03/03); 

 Plano de segurança e saúde (al. f), n.º1, Art.º. 3.º, Portaria 216-E/08,03/03); 

 Termo de responsabilidade do diretor da obra e, quando aplicável, termo de identificação dos 

técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades (al. a), n.º 4, 

Art.º 22 Lei 31/09, de 03/07);  

 Comprovativo da habilitação do diretor de obra (n.º 2, Art.º 22 Lei 31/09, de 03/07);  

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, relativo à direção da 

obra (al. b), n.º 4, Art.º 22 Lei 31/09, 03/07);  

 Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da 

empresa responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos 

técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades (al. c), n.º 4, 

Art.º 22 Lei 31/09, 03/07);  

 


