Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

Selo de Acreditação AICCOPN
Empresa Acreditada

A empresa, com a designação social “JOSÉ CARLOS SILVA SOUSA– TERRAPLANAGENS, LDA.”, com sede
na Rua de Rua Padre Manuel Fernandes Sousa Campos, nº 403 – 4570-079 Balasar - Póvoa de Varzim,
registada na conservatória do Registo Comercial com o número 504335383, Pessoa Coletiva número
504335383:
 É titular de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas, n.º 43563-PUB, emitido pelo IMPIC.
I.P., para cuja concessão foi verificada a respetiva idoneidade comercial, a capacidade
técnica e a capacidade económica e financeira;
 Dispõe de Serviços de Segurança no Trabalho, organizados na modalidade de Serviços
Internos, situação comprovada por Declaração emitida em 23 de setembro de 2016;
 Dispõe de Serviços de Saúde do Trabalho, organizados na modalidade de Serviços Externos
prestados, pela empresa “Higisaude”, entidade reconhecida pela Direção Geral de Saúde,
de acordo com consulta nesta data efetuada ao sitio da Internet da DGS;
 Transferiu para a “Fidelidade Seguros” o risco da ocorrência de acidentes de trabalho –
apólice n.º AT62752648 – tendo efetuado o pagamento do respetivo prémio, conforme
recibo emitido em 13 de julho de 2016.
Tendo presente os referidos elementos, disponibilizados de acordo com os termos e condições
definidos para o efeito, a AICCOPN – ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, com sede na Rua Álvares Cabral, n.º 306, 4050 – 040, na cidade do Porto, atesta que a “JOSÉ
CARLOS SILVA SOUSA– TERRAPLANAGENS, LDA.”, nesta data, reúne os requisitos legalmente exigíveis
para o exercício da atividade da construção e, de igual modo, para a emissão da presente declaração
de acreditação
Nota: a documentação supra referida poderá ser consultada no Diretório de Empresas
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