EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO LOTEAMENTO

PO.05-IM.27.01

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil
Registo nº____________

_________deferido

Processo nº___________

Data___/________/____

Data___/________/____

O Presidente da Câmara
Municipal
______________________

O Funcionário___________
Requerente:
Nome:
Morada:
Freguesia:
NIF:
Email:
Na Qualidade de

Código Postal:
Localidade:

Telemóvel:
Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

-

Outro

Pretensão:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e ulteriores alteraçõs (RJUE), e
no artigo 2º da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, vem requerer a V. Exa. a emissão de alvará de licença de
operação de loteamento relativo ao prédio a seguir identificado:

Morada:
Freguesia:

Localidade:

Responsável pela direcção técnica da obra
Nome
Habilitação
Associação
Profissional

Nº de inscrição

Pede deferimento:
Assinatura:

Data:

___/___/______

Data:

___/___/______

Notas:

O funcionário de Atendimento:
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Lista de Documentos:
Documentos instrutórios
Documento comprovativo da prestação da caução;
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos
termos previstos na lei nº 100/97, de 13 de Setembro;
Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra;
Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela fiscalização da obra;
Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título de registo na
actividade a verificar no acto de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo
Livro de Obra, com menção do termo de abertura;
Plano de segurança e saúde.

O Município de Arganil cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e tratamento dos mesmos. Os
dados recolhidos destinam-se exclusivamente à tramitação do presente pedido. Para mais informações contate dpo@cm-arganil.pt

Assinatura
__________________________________________________________________________ Data: ____________________
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