
Registo MGD N.º

Data de Entrada:

Registado por:

Classificação:

Processo SPO N.º:

 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria
 Pedido de  *

 (*) nos termos do Decreto-Lei n.º 555/1999 na sua redação actualizada.

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 REPRESENTANTE

NIF 

 Nome

 Morada/Sede

Localidade

 Código Postal  Freguesia

 Telefone  E-mail

 Doc. de Ident.  Número

 Na qualidade de  Outro

 OBJETO DO REQUERIMENTO

 Vem requerer a Vossa Exa., para o prédio abaixo identificado, o pedido de Emissão de Alvará, que consta de:



IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OU FRAÇÃO

Rua  Nº Porta
 

Bloco

Localidade  Código Postal

Freguesia

Conservatória do Registo Predial Número

 
Artigo nº

 
 Classificação da matriz

OBSERVAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

  Em caso de autorizar o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço indicado marcar com um X.

PEDE DEFERIMENTO, O REQUERENTE,




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Emissão de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento com obras de
urbanização


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1711 ]3 - Indicação do número do título de construção habilitante emitido pelo InCI\IMPIC, que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a comprovar no sítio na Internet daquele Instituto.


[  URB1712 ]4 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB1713 ]5 - Apólice de seguro de construção e/ou seguro de demolição, quando legalmente exigível.


[  URB1714 ]6 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1715 ]7 - Termo de responsabilidade assinados pelo diretor de obra, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1716 ]8 - Termos de responsabilidade assinados pelos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, nas obras de classe 6 ou superior. acompanhados de comprovativos da
qualificação dos técnicos para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1717 ]9 - Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam
a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades.


[  URB1718 ]10 - Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 273/03, de 29 de
outubro atendendo às condições específicas da obra a realizar e os meios que se prevê que venham a
ser utilizados na mesma, identificando com rigor o tipo, a localização, o dono de obra, o industrial de
construção civil bem como os técnicos intervenientes na operação urbanística.


[  URB1719 ]11 - Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor e documento
comprovativo da prestação da caução que garanta o respetivo cumprimento, quando aplicável.


[  URB1720 ]12 - Documento comprovativo da prestação de caução.


[  URB1814 ]13 - Planta de síntese da operação de loteamento aprovada.


[  URB1227 ]14 - Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência.


[  URB1816 ]15 - Plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º do RJUE
(cedências).


[  URB1721 ]16 - Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei
n.º 31/2009, de 3 de julho.


[  URB1117 ]17 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento com obras de urbanizacao
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento com obras de urbanizacao




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Emissão de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento sem obras de
urbanização


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1714 ]3 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1715 ]4 - Termo de responsabilidade assinados pelo diretor de obra, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1716 ]5 - Termos de responsabilidade assinados pelos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, nas obras de classe 6 ou superior. acompanhados de comprovativos da
qualificação dos técnicos para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1814 ]6 - Planta de síntese da operação de loteamento aprovada.


[  URB1227 ]7 - Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência.


[  URB1816 ]8 - Plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º do RJUE
(cedências).


[  URB1814 ]9 - Planta de síntese da operação de loteamento aprovada.


[  URB1117 ]10 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento sem obras de urbanizacao
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de loteamento sem obras de urbanizacao




MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Emissão de alvará de obras de urbanização


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1011 ]1 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação,
sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22
de abril.


[  URB1012 ]2 - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.


[  URB1711 ]3 - Indicação do número do título de construção habilitante emitido pelo InCI\IMPIC, que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a comprovar no sítio na Internet daquele Instituto.


[  URB1712 ]4 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB1713 ]5 - Apólice de seguro de construção e/ou seguro de demolição, quando legalmente exigível.


[  URB1714 ]6 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1715 ]7 - Termo de responsabilidade assinados pelo diretor de obra, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1716 ]8 - Termos de responsabilidade assinados pelos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, nas obras de classe 6 ou superior. acompanhados de comprovativos da
qualificação dos técnicos para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1717 ]9 - Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam
a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades.


[  URB1718 ]10 - Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 273/03, de 29 de
outubro atendendo às condições específicas da obra a realizar e os meios que se prevê que venham a
ser utilizados na mesma, identificando com rigor o tipo, a localização, o dono de obra, o industrial de
construção civil bem como os técnicos intervenientes na operação urbanística.


[  URB1719 ]11 - Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor e documento
comprovativo da prestação da caução que garanta o respetivo cumprimento, quando aplicável.


[  URB1720 ]12 - Documento comprovativo da prestação de caução.


[  URB1816 ]13 - Plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º do RJUE
(cedências).


[  URB1721 ]14 - Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei
n.º 31/2009, de 3 de julho.


[  URB1117 ]15 - Outros elementos não listados anteriormente.


[  URB1711 ]35 - Indicação do número do título de construção habilitante emitido pelo InCI\IMPIC, que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra, a comprovar no sítio na Internet daquele Instituto.


[  URB1712 ]36 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes
de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, acompanhada do comprovativo
do último recibo do pagamento do prémio.


[  URB1713 ]37 - Apólice de seguro de construção e/ou seguro de demolição, quando legalmente exigível.


[  URB1714 ]38 - Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


[  URB1715 ]39 - Termo de responsabilidade assinados pelo diretor de obra, acompanhado de comprovativo da
qualificação do técnico para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema Eletrónico
de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de
janeiro.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.







MUNICÍPIO DE LEIRIA


Elementos Instrutórios a Entregar


Especificação do pedido: Emissão de alvará de obras de urbanização


08-03-2019


Elemento Prefixo do ficheiro*


[  URB1716 ]40 - Termos de responsabilidade assinados pelos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas
diferentes especialidades, nas obras de classe 6 ou superior. acompanhados de comprovativos da
qualificação dos técnicos para o desempenho das funções, designadamente através do Sistema
Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais, a que se refere o artigo 51.º da Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro.


[  URB1717 ]41 - Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando aplicável, dos técnicos que conduzam
a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades.


[  URB1718 ]42 - Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 273/03, de 29 de
outubro atendendo às condições específicas da obra a realizar e os meios que se prevê que venham a
ser utilizados na mesma, identificando com rigor o tipo, a localização, o dono de obra, o industrial de
construção civil bem como os técnicos intervenientes na operação urbanística.


[  URB1719 ]43 - Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo promotor e documento
comprovativo da prestação da caução que garanta o respetivo cumprimento, quando aplicável.


[  URB1720 ]44 - Documento comprovativo da prestação de caução.


[  URB1816 ]45 - Plantas representativas dos elementos referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 77.º do RJUE
(cedências).


[  URB1721 ]46 - Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei
n.º 31/2009, de 3 de julho.


[  URB1117 ]47 - Outros elementos não listados anteriormente.


Largo da Republica 2414-006 LEIRIA
*Em caso de entrega dos elementos em formato digital, o ficheiro deverá ter o prefixo correspondente.





Paulo Rodrigues
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de obras de urbanizacao
Emissao de alvará ou de aditamento ao alvará, de obras de urbanizacao






Paulo Rodrigues
Emissão de alvará ou de aditamento ao alvará, de edificação
Emissão de alvará ou de aditamento ao alvará, de edificação
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