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MODELO DE INSTRUÇÃO U08 – ALVARÁ
 

 
MODELO DE INSTRUÇÃO PARA EMISSÃO DE ALVARÁ 

 

A não apresentação de qualquer documento instrutório em função da natureza da operação urbanística deve ser 
devidamente fundamentada sob pena de ser considerado em falta. 
 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

 Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato 
“.pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos 
equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação da 
operação urbanística. 

 As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

 As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação 
da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça 
desenhada. 

 Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou 
autores do projeto. 

 Sempre que a instalação a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais e/ ou afetar a via 
pública, devem ser utilizadas para a sua representação as seguintes cores convencionais: 

a) A vermelha para os elementos a construir; 
b) A amarela para os elementos a demolir; 
c) A preta para os elementos a manter; 
d) A azul para elementos a legalizar. 

 As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores 
convencionais, quer nos desenhos com a proposta final. 

 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS COMUNS 

 

 Certidão do registo comercial ou respetivo código de acesso. 

 Ata da tomada de posse da direção e dos respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de natureza 
associativa 

 Procuração com poderes expressos para a realização da operação, se aplicável, ou respetivo código de 
acesso. 

  
ALVARÁ DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO  

 Documento comprovativo da prestação de caução. 

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

 Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra, 
acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do técnico responsável pela direção técnica da obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do diretor de fiscalização de obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do titulo de 
registo na atividade ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a verificar no ato 
de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo, acompanhado de: 

- 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. 

 Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

 Plano de segurança e saúde. 

 Minuta do contrato de urbanização aprovada, quando exista. 

 Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente (num total de 5 exemplares) e, 
quando exista, em base digital. 
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 Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência. 

 Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue. 

 Contracto relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente, caso a emissão do 
alvará seja antecedida de deferimento do pedido de licenciamento de operações de loteamento, 
nos termos previstos no n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redação em vigor. 

 
ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO  

 Documento comprovativo da prestação de caução. 

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

 Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra, 
acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do técnico responsável pela direção técnica da obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do diretor de fiscalização de obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do titulo de 
registo na atividade ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a verificar no ato 
de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo, acompanhado de: 

- 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. 

 Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

 Plano de segurança e saúde. 

 Minuta do contrato de urbanização aprovada, quando exista. 

 
ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REMODELAÇÃO DE TERRENOS  

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

 Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra, 
acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do técnico responsável pela direção técnica da obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do diretor de fiscalização de obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do titulo de 
registo na atividade ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a verificar no ato 
de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo, acompanhado de: 

- 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. 

 Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

 Plano de segurança e saúde. 

 Contracto relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente, caso a emissão do alvará 
seja antecedida de deferimento do pedido de licenciamento de trabalhos de remodelação de terrenos, 
nos termos previstos no n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redação em vigor. 

  
ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

 Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível. 

 Apólice de seguro de demolição, quanto for legalmente exigível. 
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 Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de 
trabalho. 

 Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra, 
acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do técnico responsável pela direção técnica da obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra, acompanhado de: 

- Declaração válida da associação profissional do diretor de fiscalização de obra. 

- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 

 Declaração de titularidade de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do titulo de 
registo na atividade ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a verificar no ato 
de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo, acompanhado de: 

- 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. 

 Livro de obra, com menção do termo de abertura. 

 Plano de segurança e saúde. 

 Contracto relativo ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente, caso a emissão do alvará 
seja antecedida de deferimento do pedido de licenciamento de obras de edificação, nos termos previstos 
no n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redação em vigor. 

 

 


