PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ
DE LOTEAMENTO

Registo:
Livro:
Data:

Exmº. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Zêzere
Praça Dias Ferreira, n.º 38,
2240-341 Ferreira do Zêzere

_____________________________________________, residente em ______________________________
código postal ______-____, freguesia de ___________, no concelho de _______ estado civil ________,
com o endereço electrónico ___________________________ e com o telefone nº ___________, portador do
Bilhete de Identidade nº _______________, contribuinte fiscal nº.______________ na qualidade de

(*)

__________________________, vem requerer a V.Ex.a nos termos do artigo 76º do Decreto Lei 555/99 de
16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec- Lei 136/2015 de 9 de setembro, a emissão do alvará de
________________________ para o prédio localizado em __________ , na freguesia de ___________ ,
respeitante ao processo número ______________ .
Para o efeito junta a seguinte documentação:
- 3 cópias da planta de síntese da operação de loteamento e em base digital;
- Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência;
- Certidão da conservatória do registo predial actualizada;
- Documento comprovativo da prestação de caução.
- Apólice de seguro de acidentes de trabalho (válida).
- Termo de responsabilidade (pela direcção técnica da obra);
- Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (Alvará de
empreiteiro – exibição e cópia do mesmo);
- Declaração de inscrição emitida pela respectiva associação pública profissional
- Livro de obra (com menção do termo de abertura)
- Plano de segurança e saúde;
Pede deferimento
Ferreira do Zêzere, ______ de ____________ de _______

________________________________
( O requerente ou representante legal )
(*) – Proprietário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário, titular do direito de uso e habitação e outros
Reservado aos Serviços

Conferi a assinatura pelo CC/B.I. n.º ___________________
Praça Dias Ferreira, n.º 38 , 2240-341 Ferreira do Zêzere
Tel: +351249360150
Fax: +351249360169
geral@cm-ferreiradozezere.pt
http://www.cm-ferreiradozezere.pt
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DUOMA
Sector de Gestão Urbanística

