ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS (RMUE)
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO

O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido no artigo 3.º da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de
março e demais legislação subsidiária. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo.
1. Apólice de seguro de construção e comprovativo de pagamento, em vigor, quando for legalmente exigível
Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro
2. Apólice de seguro, em vigor, que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho e comprovativo de
pagamento:
Nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro, (deverá apresentar recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando
a validade do seguro).
3. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção de fiscalização da obra
4. Prova de inscrição do técnico pela direção de fiscalização de obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma
5. Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção de obra:
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho
6. Prova de inscrição do técnico pela direção de obra em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma

7. Declaração de titularidade de alvará emitido pelo IMPIC, I. P. (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.)
OU
7. Certificado de empreiteiro emitido pelo IMPIC, I. P. (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.)
8.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, nos termos do disposto no
artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho.
9. Livro de obra, com menção do termo de abertura.
10. Plano de segurança e saúde.
11. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
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