MUNICíPIO DE FRONTEIRA
www.cm-fronteira.pt

ALVARÁ
( TÍTULO PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA )
DECRETO-LEI 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA REDAÇÃO VIGENTE

R. ENTRADA N.º:

DATA:

FUNCIONÁRIO:

PROCESSO N.º:

PROCESSOS ANTERIORES :
(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira
REQUERENTE
(NOME/ DESIGNAÇÃO)

(MORADA COMPLETA)

(CÓDIGO POSTAL - LOCALIDADE)

(N.º DE CONTRIBUINTE )

(N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - VALIDADE/ EMISSÃO/ ARQUIVO)

(PROPRIETÁRIO/ ARRENDATÁRIO/ OUTRO)

NA QUALIDADE DE

PRETENSÃO

Vem requerer, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação mais atual, a emissão do
alvará, para realização de
OBRAS DE EDIFICAÇÃO

OBRAS DE URBANIZAÇÃO

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

TRAB. DE REMOD. DE TERRENOS

OBRAS DE DEMOLIÇÃO

(ESPECIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DO

Na sequência da aprovação, em “Deliberação Final”, do processo n.º

, a que se refere a

“Informação” dos Serviços Técnicos Municipais n.º

, de

e

o ofício de notificação/ despacho n.º

, de

.

ANTECEDENTES E OPÇÕES

Obteve prorrogação de prazo para emissão do alvará (indicado na “Informação” n.º
Planeia-se executar a obra de forma

INTEGRAL

).

FASEADA ( nº da fase correspondente ao presente pedido

).

(Em caso de intervenção de forma faseada, deverá ser entregue em anexo um documento com identificação das obras,
orçamentos e prazos correspondentes a cada fase).

Pretende-se ocupar a via pública, numa área de

m²,

pelo prazo de

.

Opta-se pela receção das notificações, referentes ao pedido, via correio eletrónico, para o(s) seguinte(s)
endereço(s):
CMF - OBRAS E URBANISMO - MODELO ALV7.1

(Art. 121º do RJUE)
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

(Páginas)

Apólice do seguro / acidentes de trabalho;
Apólice do seguro de construção;
Termo de responsa. pela fiscalização da obra-

D. de Identif. -

Dec. Ordem/Ass.-

Seguro;

Termo de responsabili. pela direção da obra -

D. de Identif. -

Dec. Ordem/Ass.-

Seguro;

N.º do Alvará ou do certificado de construtor, emitido pela entidade responsável

;

Livro de obra, com menção do termo de abertura;
Plano de segurança e saúde;
Declaração (descarga de entulhos e resíduos de obra), segundo o Modelo do anexo III, nos termos
do n.º5 do Artigo 32.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos de Fronteira;
Documento comprovativo da prestação da causão;
Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas;
Minuta de contrato de urbanização aprovada;
Planta de síntese da operação de loteam. em base transparente;
Planta de síntese da operação de loteam. em formato digital;
Descrição pormenorizada dos lotes com os artigos matriciais de proveniência;
Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue;
Apólice de seguro de demolição;
;

;

;

;

;

;
;

Suporte digital (designar)

N.º de exemplares em papel

.

NOTAS

Declara-se ter conhecimento sobre o dever de afixar o aviso do “Alvará”, no local de execução da operação, de forma visível, devendo lá
permanecer até à conclusão da obra, (Artigo 78º, do RJUE, na redação vigente).

Fronteira,

de

de 20

(ASSINATURA DO REQUERENTE)

(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)
ASSINATURA CONFERIDA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (CASO NÃO SE OPTE PELA ASSINATURA DIGITAL)

DATA:

20

FUNCIONÁRIO:

TAXAS:
(DESPACHOS/ OUTRAS INFORMAÇÕES)

NIPC: 501162941

-

Praça do Município, 7460 - 110 Fronteira -

CMF - OBRAS E URBANISMO - MODELO ALV7.1

Tel.245600070 - Fax 245 600 099 -

municipio@cm-fronteira.pt
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