Largo do Município
4750-323 Barcelos

NORMA TÉCNICA
ELEMENTOS PARA A INSTRUÇÃO DE PEDIDOS DE EMISSÃO DE ALVARÁ



Pasta REQUERIMENTO

Ficheiro REQ, em formato PDF/A, assinado e digitalizado após assinatura do requerente
Requerimento.



Pasta ALVARA

Ficheiro ALV_SEG_ACIDENTES_V1, em formato PDF/A
Apólice de seguro, em vigor, que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho e
comprovativo de pagamento.

Ficheiro ALV_SEG_CONSTRUCAO_V1, em formato PDF/A
Apólice de seguro de construção, em vigor, e comprovativo de pagamento (quando legalmente exigível).

Ficheiro ALV_SEG_DEMOLICAO_V1, em formato PDF/A
Apólice de seguro de demolição, no caso de obras de demolição (artigo 4º, da Portaria nº216-E/2008, de 3 de Março).

Ficheiro ALV_INCI_V1, em formato PDF/A
assinado pelo autor

Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I.P (Instituto da Construção e do Imobiliário), com habilitações adequadas à
natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos executar ou
documento em formato digital dependente de registo no InCI, incluindo a declaração da solução de gestão e controlo de resíduos de
construção e demolição produzidos na obra (Mod.CMB483).

Ficheiro ALV_LIVRO_V1, em formato PDF/A
Livro de obra, com menção do termo de abertura.

Ficheiro ALV_VINCULO_V1, em formato PDF/A
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.

Ficheiro ALV_CAUCAO_V1, em formato PDF/A
Caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, de acordo com o artigo 54º do R.J.U.E.
* Garantia bancária;
* Hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente;
* Depósito em dinheiro;
* Seguro-caução.

Ficheiro ALV_DOBRA_V1, em formato PDF/A
assinado pelo autor

Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direção da obra, acompanhado do documento comprovativo de
inscrição válida na associação pública de natureza profissional e comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil
(quando aplicável).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.cm-barcelos.pt | email: geral@cm-barcelos.pt | Tel. 253809600 | Fax. 253821263
Mod.CMB536C

Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ficheiro ALV_DFISC_V1, em formato PDF/A
assinado pelo autor

Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela fiscalização da obra (facultativo), acompanhado do documento
comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional e comprovativo da contratação de seguro de
responsabilidade civil (quando aplicável);
* Nota: Nos termos do nº2, do artigo 16º, da Lei 40/2015, de 01/06, não pode exercer funções como diretor de fiscalização de obra
qualquer pessoa que integre o quadro de pessoal da empresa de construção que tenha assumido a responsabilidade pela
execução da obra ou qualquer outra empresa que tenha intervenção na execução da obra, devendo para o efeito ser apresentado
o quadro de pessoal, da(s) empresa(s).

Ficheiro ALV_PSS_TR_V1, em formato PDF/A
assinado pelo autor do plano de segurança e saúde

Termo de responsabilidade assinado pelo autor do plano de segurança e saúde, acompanhado do documento comprovativo de inscrição
válida na associação pública de natureza profissional e comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil (quando
aplicável).

Ficheiro ALV_PSS_PE_V1, em formato PDF/A
assinado pelo autor do plano de segurança e saúde

Plano de Segurança e Saúde tendo em conta que este documento pretende ser uma base de trabalho, apontando as medidas de
segurança necessárias adotar de modo a evitar e/ou minimizar os acidentes de trabalho. Este plano deve ser elaborado 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.



Pasta OUTROS

Ficheiro OUTROS_N_V1, (1 ficheiro por cada elemento entregue) em formato PDF/A – Ver Nota 7
Outros elementos necessários para a instrução do pedido, que não estejam contemplados nos restantes ficheiros.
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NOTAS:
1. Todas as peças desenhadas devem respeitar o Anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril;
2. 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 e o nome
do autor do projeto;
3. Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou autores do
projeto;
4. Sempre que a operação urbanística 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 vermelha para os elementos a construir;
- a amarela para os elementos a demolir;
- a preta para os elementos a manter;
- a azul para elementos a legalizar;
5. As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores convencionais,
quer nos desenhos com a proposta final.
6. As peças desenhadas devem conter, sempre que aplicável:
6.1. A identificação das obras que pretende executar em cada fase, caso o requerente pretenda a execução
faseada.
6.2. A discriminação das partes do edifício correspondente às várias frações e partes comuns, valor relativo de
cada fração, expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso o requerente pretenda
que o edifício fique sujeito ao regime de propriedade horizontal.
7. Deve ser apresentado 1 ficheiro “Outros_N_V1” por cada elemento entregue.
7.1 Exemplo: No pedido inicial foram entregues 3 ficheiros “outros”;
Outros_1_V1
Outros_2_V1
Outros_3_V1
Em resposta ao pedido inicial, caso se torne necessário alterar o ficheiro “Outros_3_V1”, este deve ser
apresentado como sendo “Outros_3_V2”.
7.2 Os ficheiros “Outros_N_V1” que contenham elementos elaborados por um técnico devem ser assinados
digitalmente pelo autor.
8. A presente Norma Técnica não dispensa a consulta das NORMAS TÉCNICAS PARA A ENTREGA DE PEDIDOS
DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL, Doc.CMB015, que se encontram disponíveis no site do
município.
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