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REQUERIMENTO – AVERBAMENTOS (artigo 9º e artigo 77º do RJUE)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Penela

Identificação do Requerente

Nome / Designação

Morada

Código Postal

E-mail

B.I. / N.º Id. Civil Validade | |

Contribuinte Telefone / Telemóvel

Código da Certidão Comercial Permanente

Na qualidade de proprietário usufrutuário locatário superficiário titular do direito de

uso e habitação outro

Identificação do Prédio (preencher apenas no caso de averbamento do requerente)

Descrição na Conservatória do Registo Predial n.º

Inscrição na matriz predial urbana rústica sob o art.º

Localidade

Código da Certidão Predial Permanente
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Identificação do Processo

Processo de licenciamento n.º com o alvará n.º

Processo de comunicação prévia n.º , paga pela guia n.º

Vem

Comunicar a V. Exa. em conformidade com o disposto no n.º 9 do art.º 9º do RJUE, a substituição do:

requerente / comunicante titular do alvará de construção (ou titulo registo)

diretor de obra diretor de fiscalização

responsável pelo projeto de

Fazer prova a V. Exa., em conformidade com o disposto no n.º 7 do art.º 77º do RJUE, da substituição
dotitular do alvará de licença da comunicação prévia para que proceda ao respetivo averbamento

Documentos Instrutórios

Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados com “Req” os documentos que junta ao processo, sendo os
quadrados identificados com “CMP” destinados a ser preenchidos pelos serviços da Câmara Municipal

SUBSTITUIÇÃO DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

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, sempre
que tal comprovação não resulte diretamente do ponto anterior;

Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão – apenas nos casos em que, no ato da entrega dos
documentos, não seja possível apresentar o original para verificação pelos serviços da Câmara Municipal;

SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (OU TITULO REGISTO)

Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P., com habilitações adequadas à natureza e valor
da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a
executar, a verificar através da consulta do portal do InCI, I. P., pelo serviço da Câmara Municipal

No caso de empresa detentora de título de registo deverá apresentar também:

Certidão do registo comercial quando se tratar de pessoa coletiva;

Termo de responsabilidade do empresário ou representante legal que substitui o termo de
responsabilidade do diretor de obra

SUBSTITUIÇÃO DIRETOR DE OBRA

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de obra;
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Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis
mencionados na alínea anterior nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível
aos técnicos responsáveis pela direção de obra

Comprovativo da integração do técnico responsável pela direção técnica da obra no quadro de pessoal da
empresa ou no quadro técnico da empresa responsável pela execução da obra - alínea c), n.º 4 do art.º 22º
da Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação;

SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra;

Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis
mencionados na alínea anterior nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível
aos técnicos responsáveis pela fiscalização de obra

Comprovativo da integração do técnico responsável pela direção técnica da obra no quadro de pessoal da
empresa ou no quadro técnico da empresa responsável pela execução da obra - alínea c), n.º 4 do art.º 22º
da Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação;

SUBSTITUIÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE

Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º
31/2009, de 3 de julho;

Prova da validade da inscrição do(s) técnico(s) em associação pública de natureza profissional (RJUE n.º 3,
artigo 10º);

SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DO ALVARÁ DE LICENÇA OU DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

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, sempre
que tal comprovação não resulte diretamente do ponto anterior;

Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão – apenas nos casos em que, no ato da entrega dos
documentos, não seja possível apresentar o original para verificação pelos serviços da Câmara Municipal;

outros elementos -

Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Pede deferimento

O requerente,

Penela, de de 20

Dados do documento identificativo
do requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____  /_____ /_____
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Observações

O funcionário Penela, de de 20


