
 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO  

 

 

EXMO. SR. 
Presidente da Câmara Municipal de  
Sernancelhe 

 
Assunto: Emissão de Alvará de Licença de Obras  

(para detentores de CAP – Lei n.º 31/2009  e  Portaria n.º 16/2004) 
 

 

Nome ____________________________________________________________________________, 

residente/ com sede _________________________________________________________________, 

código postal _______-_______  , freguesia de __________________________________, concelho de 

____________________________________, titular do □_Bilhete de Identidade /  □_Cartão de 

Cidadão n.º ________________________, NIF ________________, venho na qualidade de (1) 

________________________________ do processo n.º ______/______, e ao abrigo do disposto no 

n.º 1 do art.º 76º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro,  com  as  alterações  introduzidas pelo  

Decreto – Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, requerer a V.ª Ex.ª a  emissão  do  alvará de licença de 

__________________________, relativo ao prédio sito em _________________________, freguesia 

de _____________________________, deste Município. 

 

Para o efeito junta a documentação prevista na Portaria nº 216-E/2008, de 3 de Março, e em conformidade com a Lei 
n.º 31/2009, de 3 de Julho, e ainda com a Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro, a saber: 

 Termo de responsabilidade assinado pelo director de fiscalização da obra; 

 Plano de Segurança e Saúde. 

 Declaração de titularidade de alvará e a exibição do original do mesmo. Conjuntamente com a 

declaração de titularidade do alvará, são apresentados, relativamente ao director de obra, os 

seguintes elementos: 

 Termo de responsabilidade do director de obra; 

 CAP, com a exibição do original do mesmo 

 Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da 

obra, se for o caso, através da declaração de remunerações conforme entregue na segurança 

social, referente ao último mês; 

 Comprovativo da integração no quadro técnico da empresa responsável pela execução da 

obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de 

alvará para o exercício da actividade de construção, através de declaração emitida por essa 

entidade em documento escrito ou em formato electrónico fidedigno. 

 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 13/09; 

 

Observação: 

______________________________________________________________________________ 

Pede deferimento, 

Sernancelhe, ____ de ________________ de 20___ 

(Assinatura) 

(1) Titular do processo; Projectista; 
 

- RESERVADO AOS SERVIÇOS - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registo de Entrada 
 
Proc.. N. _______________    

Req. N. ________________      

Em ____/____/____ 
 

O funcionário, 

Liquidação 
 
Guia n.º ________ 

 
Em ____/____/____ 

 
O funcionário, 



 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E URBANISMO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DIRECÇÃO DE OBRA 
(Para detentores de CAP) 

 
 

 

 

Nome ____________________________________________________________________________, 

residente em _________________________________________________________________, código 

postal _______-_______  freguesia de _________________________, concelho de 

____________________________, titular do  Bilhete de Identidade /   Cartão de Cidadão n.º 

______________________, NIF ________________, venho na qualidade de proprietário do alvará n.º 

____________ classe ____________, categoria ___________________, declarar, para os efeitos 

previstos na alínea a) do n.º 4 do art.º 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, em conjugação com o 

disposto no art.º 4º da Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro, que lhe foi adjudicada a obra a que se 

refere o processo de licenciamento n.º ____/______, em nome de 

_____________________________________________, sita no Lugar de ____________________, da 

freguesia de ____________________, cuja estima orçamental é de _____________ Euros, pelo que 

assume a respectiva direcção da obra. 

 

 

Observação: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O Profissional, 

Sernancelhe, ____ de ________________ de 20___ 

 

____________________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


