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PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ 
 
 

        Ex.mo Senhor: 

                                                           Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 
Requerente (nome) ___________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) nº ______________________, residente em 

(Rua/Avª) ______________________________________________________________(nº/lote) 

______, (andar) ______,(localidade)____________, (cód.postal) ________-_______,Freguesia 

de _______________, Concelho de ____________, com o telefone nº ________________, 

portador do BI/CU nº ___________________ datado de ______/______/_____, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de ______________________, na qualidade de:_________________ , 

requer a V. Ex.a, em conformidade com o n.º 1 do Artigo 76º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a redacção em vigor, com as alterações vigentes e da portaria de 

desenvolvimento do diploma, a apreciação do presente pedido de emissão de Alvará da 

Licença de: (escolher opção): 

 - Obras de Urbanização – Processo n.º ____________ /______, de ______/________ ; 

 - Loteamento – Processo n.º ____________ /______, de ______/________ ; 

- Obras de Edificação – Processo n.º ____________ /______, de ______/________ ; 

 - Obras de Demolição – Processo n.º ____________ /______, de ______/________; 

 - Remodelação de Terrenos – Processo n.º ____________ /______, de ______/________; 

 - Outras Operações Urbanísticas – Processo n.º ___________ /_____, de ______/________; 

 -Outros Alvarás (especificar)___________________________________________________; 

 

 

 

                Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: _______/________/______  
 Registado sob o n.º:   ________________ 

O Trabalhador, 
____________________ 

Despacho: 
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Para que junta os seguintes elementos: 

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

acidentes de trabalhos, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

 - Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou 

título de registo na actividade; 

 - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção técnica da 

obra; 

 - Livro de obra; 

 - Plano de segurança e saúde; 

 - Documento comprovativo da prestação de caução; 

 - Minuta do contracto de urbanização aprovada; 

 - Planta síntese da operação de Loteamento; 

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

 - Atualização da certidão da Conservatória do Registo Predial; 

__________________________________________________________________________; 

 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Pede Deferimento, 

 

 

Seia, _____ de ______________ de 20_______ 

 

 

O Requerente, 

 

................................................ 
 

 

 


