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EMISSÃO de ALVARÁ  
de LICENCIAMENTO de OBRAS  

(nos termos do artigo 76.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação e  

Portaria n.º 216-E/2008, de 03/03) 
 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º __________________, emitido pelo Arquivo de Identificação/Registo 

Comercial _____________________ válido até _______/______/_______, estado civil __________________, 

residente/sede em ___________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____, ___________________, Telefone ________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do disposto no artigo 76.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na qualidade 

detitular do processo de obras n.º ________________/________, a emissão do alvará de licenciamento de obras 

de edificação para o prédio sito em _____________________________________________________________________, 

inscrito na matriz predial sob o artigo __________________ e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

_________________________, freguesia de ______________________________________________________________, 

do Município de Santiago do Cacém.  

Para o efeito junta a documentação indicada na Portaria n.º 216-E/2008, de 03/03, descrita na ficha de documentos 

instrutórios anexa.   

 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20 _______ 
 
O Requerente, ____________________________________________________________________ 
 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, ____________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________ no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt  
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EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE OBRAS 

--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  221166--EE//22000088,,  ddee  0033//0033  ee  LLeeii  nn..ºº3311//22000099,,  ddee  0033//0077  

                        

 Elementos de execução da obra:  
 Apólice de seguro de acidentes de trabalho nos termos da Lei 100/97 de 13/09  

Apólice de seguro de construção ( quando exigível)    
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra (facultativo) 
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

Número do alvará ou do certificado de empreiteiro emitido pelo IMPIC  
 Certidão atualizada do registo comercial (quando o titular do alvará for uma pessoa coletiva)  

 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor técnico de obra 
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 
 Comprovativo da integração no quadro de pessoal, no quadro técnico da empresa responsável pela 
execução da obra  ou da prestação de serviços à empresa  

 

Livro de obra, com menção do termo de abertura   
Plano de segurança e saúde (assinado pelo requerente, diretor técnico da obra e empreiteiro) e 
Termo de Responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 
31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

  Outros (identificar)  
 

 

 

(A) – A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B) – A preencher pelos serviços 

 

3. CONFIRMAÇÃO  

 
O Requerente   _____________________________________________________________________________________ 
 
O Funcionário ___________________________________________________________, Data _____ / _____ /________ 
 
 


