Resolução

Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
O Func.º______________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Em _____/_____/_____

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
STA – Modelo 13

Licenciamento de Obras

Identificação do
Munícipe

(Com alvará de licença/autorização caducada – art.º 71.º do Dec.-Lei 555/99, de 16 de Dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho)

Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Estado Civil:

Telefone:

E-Mail:

Nº B.I.:

(b)

/

/

Nº Contribuinte:

Na qualidade de (a) _______________, não tendo
alvará de

Data de Emissão:

licença

autorização

iniciado a obra a que respeita o
concluído

obras n.º __________/______, emitida em ____/_____/_____, cujo

prazo termina (ou) em ____/____/_____, a que se refere o processo n.º ________/_____,
apresentado em nome do (b) __________________________________________________________
e relativo à obra de (c) ____________________________________________________, situada
na__ (d)______________________________________________, na localidade de ______________
________________________, freguesia de __________________________________________, do
que resultou a caducidade do alvará de licença, nos termos da alínea _______do n.º _______ do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 177/01, de 4 de Junho.
Vem requerer a V. Ex.ª nova
pelo prazo de _____ dias, para a execução
licença
autorização
dos trabalhos que falta efectuar.
TRABALHOS A EXECUTAR: (e) ______________________________________________
________________________________________________________________________________.
Para a execução da obra (f) _________ pretende ocupar a via pública com (g) _______________,
pelo prazo de _____ dias, com a área de ______ m2 (______ x ______ms.) e (f) _________________
pretende instalar (h) _________________________________________ em ______ metros.
A obra, cuja estimativa de custo é de € ___________, _____ será executada por:
Administração directa;
Empreitada.
(i)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Castro Verde, ___ de __________ de ______

Pede deferimento
O requerente
___________________________

(a)

Objecto do Requerimento

(c)

Conforma os casos, “proprietário”, “arrendatário” ou “mandatário”. Do requerente ou de… Indicar o tipo de obra que
está a ser executada. (d) No largo, rua, etc. (e) Discriminar os trabalhos ainda a executar; (f) Indicar pretende ou não pretende.
(g)
Materiais de construção, amassadouros, entulhos, caldeiras, gruas, etc. (h) Andaimes, tapumes, etc. (i) Espaço destinado a
.
quaisquer outros elementos. (j) Assinatura do empreiteiro,; construtor,; tarefeiro

Arq. Identificação:

Fax:

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º __________________ de ____/____/_____. O Func.º __________________
Emitida a

licença
n.º ___________, em ____/____/_____. O Func.º ______________________
autorização

Elementos Complementares
Espaço reservado a informações e despachos dos serviços

1 – A obra foi adjudicada pelo valor de _______ euros ao:
empreiteiro
tarefeiro;
construtor. Nome _____________________________________________________,
com sede em ___________________________________________________________,
com o alvará N.º _________________, classe ______, __________________________
pessoa singular;
sociedade;
outra
contribuinte n.º _________________,
pessoa colectiva;
______________________________________________________
2 – Seguro contra acidentes do pessoal – APÓLICE Nº ________________________ de
____/____/_____ Companhia ______________________ em nome de _____________
________________________________. Seguro de construção – Apólice n.º ________,
de ____/____/_____ da ___________________________________________________.
3 – CONFIRMO AS REFERÊNCIAS N.os 1 e 2 :
O ______________________, (j)
B. Identidade n.º _________________,
__________________________________
de ____/____/_____

RUBRICA
_________

_________
_________
_________

_________

