
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO
(Artigo 76 do D.L. 555/99 de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações)

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até ,

com  morada/sede  em  

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

,
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

do processo  n.º  /  -  relativo ao pedido de licenciamento de obras de

edificação  (construção/reconstrução/ampliação/alteração),  vem  requerer  a  emissão  do

respetivo alvará de licença de obras de edificação, conforme abaixo assinalado.

 Construção                  Reconstrução                     Ampliação                     Alteração

Pede deferimento,               

                                                                                                O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

     NOTAS

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt

____________________________________________________________________________
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M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

             ELEMENTOS ENTREGUES
0A que se refere a portaria nº 216-E/2008, de 3 de março

Requerimento tipo;

Apólice de seguro de construção que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos

emergentes  de  acidentes  de  trabalho,  nos  termos  previstos  na  Lei  nº  100/97,  de  13  de

Setembro;

Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da Obra

acompanhado pelos seguintes documentos:

a) Comprovativo da integração do diretor de obra no quadro de pessoal da empresa

responsável  pela  execução  da  obra,  se  for  o  caso,  através  da  declaração  de

remunerações conforme entregue na segurança social, referente ao último mês;

b)  Comprovativo  da  integração  no  quadro  técnico  da  empresa  responsável  pela

execução de obra, (INCI);

c) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, quando aplicável.

Termo  de  responsabilidade assinado  pelo  diretor  da  fiscalização  da  Obra,  que  não

coincida com o diretor da obra; 

Declarações  das  ordens,  associações  públicas  de  natureza  profissional  ou

certificados de aptidão profissional;

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

ou título de registo na atividade, a verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do

original do mesmo;

Livro de obra, com a menção do termo de abertura;

Plano de segurança e saúde.

Plano de RCD (registo de dados de resíduos de construção e demolição, a fornecer pela

Câmara);

Ficha com os elementos estatísticos  devidamente preenchida (novo modelo  em vigor

desde Janeiro de 2013) com os dados referentes à operação Urbanística (Q3).

____________________________________________________________________________
                                                                                                            A preencher pelos serviços

Conferi os documentos (assinatura legível e categoria):
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