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Exmo. Senhor: 

Rodolfo Jesus Oliveira 

Rua da Povoa, 28 

3750-351BARRO  

 

 

 

Assunto: Construção de moradia e muros 

Local: Rua da Povoa   

Processo: 61/15 

 

 

    Vimos comunicar a V. Exa. que de acordo com Despacho datado de 2015/06/25 o pedido 

apresentado com o Requerimento nº 970/15, de 2015/05/22 foi DEFERIDO nos termos da 

Informação Técnica nº. AMM2015 143 de 2015/06/23, que abaixo se transcreve: 

 

“Da análise à reformulação apresentada, verifica-se que foi apresentado plano de acessibilidades 

em conformidade com o previsto no n.º5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º163/2006, 8 de agosto e foi 

corrigido o valor do índice de impermeabilização do logradouro, pelo que, encontram-se reunidas 

conduções à aprovação do projeto de arquitetura apresentado. 

O licenciamento da pretensão fica dependente da apresentação dos seguintes projetos de 

especialidade, acompanhados de termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto 

ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como do comprovativo 

da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º31/2009, de 3 

de julho: 

 Estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 

 Elétrico/Ficha Eletrotécnica; 

 Gás (visado por entidade inspetora); 

 Rede Predial de Abastecimento de Água; 

 Rede de Drenagem de Águas Residuais; 

 Rede de Drenagem de Águas Pluviais; 

 infraestruturas de Telecomunicações; 

 Arranjos Exteriores; 

 Estudo de Comportamento Térmico e demais elementos previsto na Portaria n.º349-C/2013, 

de 2 de dezembro; 
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 Condicionamento Acústico. 

 Recetáculos Postais (peças escritas ou desenhadas esclarecedoras do cumprimento do 

disposto no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, na redação dada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro). 

 

De acordo com o estabelecido nos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº. 136/2014, de 9 de setembro, e nos termos estabelecidos no 

Código Regulamentar, publicado através do Aviso n.º 9745/2012 na 2.ª série do DR, N.º137, de 17 de 

julho, o licenciamento ficará dependente do pagamento dos valores abaixo indicados. 

 

Taxa Designação V. Unitário Fator (V) Fator (m
2
) Fator Valor (€) 

M49.1 CONSTRUÇÃO 
RECONSTRUÇÃO 
E AMPLIAÇÃO 

  3.5   485.35 1698,73 

M.00 DEDUÇÃO         -50,00 
TOTAL      1648,73 

“ 

 

 

 Aproveita-se a oportunidade para informar de que a obtenção do Alvará de Licença de 

Construção depende da apresentação, NO PRAZO DE 180 (cento e oitenta) DIAS, SOB PENA 

DE INCORRER EM CADUCIDADE, dos projetos de especialidades acima referidos. 

 Mais se informa de que, nos termos do Artº 13º do Código de Imposto Municipal 

sobre Imóveis, tem o prazo de 60 dias, a contar da data de decisão de aprovação, para 

participar na Repartição de Finanças de Águeda, esse facto. 

 No entanto, informa-se ainda de que, aquando da apresentação dos projetos de 

especialidades, caso pretenda, poderá requerer o respetivo ALVARÁ DE LICENÇA DA 

CONSTRUÇÃO NA HORA, devendo apresentar para o efeito os seguintes documentos:. 

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

acidente de trabalho, nos termos previstos na lei nº.100/97, de 13 de setembro; 

 Termo de reponsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra; 

 Declaração do empreiteiro com responsabilidade pela execução da obra; 

 Comprovativo da integração do técnico – diretor da obra – no quadro do pessoal da empresa 

responsável pela Execução da mesma, através de declaração de remuneração, conforme entrega 

na Segurança Social referente ao mês imediatamente anterior. (al.c) do nº 4 do Artº 22º da lei 

31/2009, de 3/07) 

 Comprovativo da integração do técnico – diretor da obra – no quadro técnico da empresa 

responsável pela execução da mesma,se for o caso, devidamente comunicado á entidade com  
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competência para a concessão do alvará para o exercício da atividade de construção, através de 

declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno. 

(al.d) do nº 4 do Artº 22º da lei 31/2009, de 3/07) 

 Declaração da titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título 

de registo na atividade, a verificar no ato da entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; 

 Plano de segurança e saúde. 

 

 Por último, lembra-se que o prazo de validade do alvará, nos termos do regulamento e 

tabela de taxas no âmbito de operações urbanísticas, não conta para o cálculo da taxa a cobrar, 

pelo que se aumentar o prazo da execução da obra não aumenta o valor da taxa. Caso pretenda 

ter um prazo maior para executar a obra em causa, poderá apresentar um pedido com nova 

calendarização. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 

 

Águeda e Paços do Concelho, 30 de junho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjoao 
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