ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE AVERBAMENTO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________

MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
Solicito, ainda, que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/a □ técnico/a autor/a do
projeto □ outro. Nome: _________________________________________________ e-mail: ___________________________________
PRETENSÃO

Vem, nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 9.º e n.º 7 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, solicitar o averbamento ao processo n.º ___________________
com alvará de licença/apresentação de comunicação prévia n.º _________________ , relativo ao prédio sito em __________________ ,
____________________________ n.º ____________ freguesia de ____________________________ , correspondente a alteração de:

□Requerente ou comunicante
□Titular do alvará de licença
□Autor/a do projeto
□Diretor/a da obra
□Diretor/a de Fiscalização da obra
□Empresa de Construção
□Outro:_________________________________________________

Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________
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ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;
□Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos;

□Termo de responsabilidade do/a autor/a do projeto
□Termo de Responsabilidade do/a diretor/a de obra
□Termo de Responsabilidade do/a diretor/a de fiscalização obra
□Alvará, seguro e declaração da empresa de construção
□Certificação de qualificação emitida pela associação profissional na qual o/a técnico/a está inscrito/a, que ateste a sua qualificação
para o efeito;

□Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos/as técnicos/as, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho,
na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho;

□ Outros elementos que o requerente queira apresentar:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

N.º de exemplares:
1 original
1 cópia em suporte digital
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