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PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS 

LECOI 

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 

realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação; 

Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão; 

Fotografias, esclarecedoras do enquadramento e do prédio abrangido pelo pedido, na sua situação 

atual; 

Calendarização da execução da obra; 

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

 Documento que permita verificar a validade da inscrição em associação pública profissional, nos 

termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e 

alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.º 

25/2018, de 14 de junho; 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de obra, acompanhado por: 

 Documento que permita verificar a validade da inscrição em associação pública profissional, nos 

termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e 

alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.º 

25/2018, de 14 de junho; 

 Comprovativo de contratação do diretor de obra, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, 

por parte da empresa responsável pela execução da obra, conforme previsto no n.º 4 do artigo 

22.º da Lei 31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e 

alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho; 

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

de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro; 

Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

Número do alvará ou de registo emitido pelo IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e 

da Construção, que confira habilitações adequadas à natureza e valor da obra; 

Declaração de titularidade de alvará de empreiteiro de obras particulares, com indicação do n.º do 

alvará de que é titular, que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra, para posterior 

consulta/verificação no portal do IMPIC - Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 

Construção; 

Plano de segurança e saúde; 

Livro de obra, devidamente preenchido com os dados relativos ao Termo de Abertura de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação identificando a 

totalidade dos intervenientes no processo (titular da licença, técnico responsável pela direção da 

fiscalização, coordenador do projeto e autores dos projetos, empreiteiro, diretor de obra e 

representante permanente em obra) bem como o tipo de obra e identificação do prédio. 


