
    

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 
2 Indicar a natureza da operação urbanística: Obras de construção, de reconstrução, de ampliação, de alteração, de conservação ou de demolição de 
edifício, operação de loteamento sem a realização de obras de urbanização, operação de loteamento com obras de urbanização, obras de urbanização, 
trabalhos de remodelação de terrenos. 
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EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA 
 Obras de Edificação  
 Obras de Demolição 
 Operação de Loteamento 
 Obras de Urbanização 
 Trabalhos de Remodelação de Terrenos 

 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 
 REQUERENTE  

Nome/Designação ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
Domicílio/Sede ............................................................................................................................................................. 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................ 
Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º ............................................................. 
emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./............... 
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 
na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............…….................. 
......................................................................................................................................................................................... 
Domicílio ........................................................................................................................................................................ 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º......................................................................... 
emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............  
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 

 
EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  
Vem requerer a V. E.x.ª a emissão de Alvará de Licença de2………….........................................………….......... 
............................................................................................., que incidem sobre prédio sito .................................... 
...................................................................................................., freguesia de ……………..............................………,  
que confronta a Norte com ......................................................................................................................................, 
Sul com ........................................................................................................................................................................., 
Nascente com ………………....................................................................................................……..……………....…, 
Poente com .................................................................................................................................................................,  
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inscrito na matriz predial rústica/urbana3 da respetiva freguesia sob o artigo ………..................., descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Lousã sob o n.º…………………................................, com o código 
de acesso à certidão permanente de registo predial…………………………………………………...………….., 
 com o Processo n.º ……….…/……..………, conforme disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 
Obras de Edificação  

 □ Apólice de seguro de construção, quando exigível, nos 
termos da lei. □ 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. 
□ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  
………………………………………………………………………. □ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) diretor(a) de 
fiscalização de obra e pelo(a) diretor(a) de obra. 

 □ Declaração da associação pública de natureza 
profissional do(a) técnico(a) que subscreve o termo de 
responsabilidade. □ Livro de obra, com menção do termo de abertura. □ Plano de segurança e saúde. (Duplicado) 
□ Documento comprovativo da prestação da caução, caso 
o mesmo seja exigível. 
□ Declaração de alinhamento e de cota de soleira. 
□ Declarações do(a) dono(a) da obra e de adjudicação da 
obra. 

 
Obras de Demolição 

 □ Apólice de seguro de demolição, quando exigível, nos 
termos da lei. □ 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.  
□ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  
 ………………………………………………………………………. 

 □ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) diretor(a) de 
fiscalização de obra e pelo(a) diretor(a) de obra. □ Declaração da associação pública de natureza 
profissional do(a) técnico(a) que subscreve o termo de 
responsabilidade. □ Livro de obra, com menção do termo de abertura. □ Plano de segurança e saúde. (Duplicado) 
□ Declarações do(a) dono(a) da obra e de adjudicação da 
obra. 

 
Operação de Loteamento 
 
□ 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. 

    □ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  
 ………………………………………………………………………. □ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) diretor(a) de 
fiscalização de obra e pelo(a) diretor(a) de obra. 

 □ Declaração da associação pública de natureza 
profissional do(a) técnico(a) que subscreve o termo de 
responsabilidade. □ Livro de obra, com menção do termo de abertura. □ Plano de segurança e saúde. (Duplicado) □ Minuta do contrato de urbanização aprovada. 
□ Planta de síntese da operação de loteamento em base 
transparente e, quando exista, em base digital. 
□ Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos 
artigos matriciais de proveniência. 
□ Atualização da Certidão da Conservatória do Registo 
Predial anteriormente entregue. 
□ Declarações do(a) dono(a) da obra e de adjudicação da 
obra.  

Obras de Urbanização 
 □ 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.  

    □ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  
 ………………………………………………………………………. 

 □ Livro de obra, com menção do termo de abertura. □ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) diretor(a) de 
fiscalização de obra e pelo(a) diretor(a) de obra. □ Declaração da associação pública de natureza 
profissional do(a) técnico(a) que subscreve o termo de 
responsabilidade. □ Plano de segurança e saúde. (Duplicado) □ Minuta do contrato de urbanização aprovada. 
□ Declarações do(a) dono(a) da obra e de adjudicação da 
obra. 

 
3Riscar o que não interessa. 
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Trabalhos de Remodelação de Terrenos 
 □ 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. 

    □ Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P.  
 ………………………………………………………………………. 

 □ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) diretor(a) de 
fiscalização de obra e pelo(a) diretor(a) de obra. □ Declaração da associação pública de natureza 
profissional do(a) técnico(a) que subscreve o termo de 
responsabilidade. □ Livro de obra, com menção do termo de abertura. □ Plano de segurança e saúde. (Duplicado) 
□ Declarações do(a) dono(a) da obra e de adjudicação da 
obra. 

 
 
Pede deferimento, 
 
Lousã, .......... de ............................... 20................ 
 
 
O/A Requerente ..........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 
OBSERVAÇÕES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….…….  DATA: …………../…………../………….. 

 


