Emissão de Alvará de Licença
Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais
previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A
denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória,
recorrendo à utilização de caracteres numéricos.

 00122_Requerimento
_Requerimento tipo referindo a operação urbanística.
 00214_Índice,
_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar.
 00107_Documentos
_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente.
 00054_Certidão
_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar.
 00116_Procuração,
_Procuração, quando se aplicar.
 00472_Termo
_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor Técnico da Obra.
 00453_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Fiscalização de Obra,
Obra
quando aplicável.
 00103_Comprovativo
Comprovativo do pagamento das taxas administrativas.
 00062_Documento comprovativo da prestação de caução,
caução, quando aplicável.
aplicável
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 Declarações das Ordens:
 00065_ Declaração da Ordem dos Arquitetos.
 00064_Declaração
_Declaração da associação nacional dos Engenheiros
Engenheiros Técnicos.
Técnicos
 00072_Declaração
Declaração da ordem dos
do Engenheiros.



00075_ Certificado de aptidão profissional (CAP), quando aplicável.

 Documentos de identificação dos Técnicos:
Técnicos
 00099_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00106__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos:
técnicos
 00082_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00205__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos,
Técnicos
 00442__ Atribuído a outros Técnicos intervenientes.



00075_ Certificado de aptidão profissional (CAP), quando aplicável.



00441_Apólice de Seguro de Construção.



00038_Apólice
Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho.
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00071_ Declaração do Empreiteiro com responsabilidade pela execução da obra.



00096_Número
_Número do alvará ou de registo emitido pelo IMPIC, que confira habilitação
adequada á natureza da obra.



00385_Plano
Plano de segurança e saúde.

Data: 2019/07/03.

Imp-11-179_A01

Tipo de Documento: Público

Pág. 3 / 3

Praça do Município – 3754-500
500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt– www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

