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Pedido de Averbamento  

(nos termos do artigo 9.º n.º 10  do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF / NIPC n.º__________________, B I/CC n.º ______________, emitido pelo Arquivo de Identificação de/Registo 

Comercial _________________ válido até ____/____/____ estado civil _________________, residente/sede em 

____________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,___________________, Telefone _________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Na qualidade de proprietário  arrendatário  superficiário mandatário   outro (indicar qual) 

___________________ do Proc. n.º ________/________, com o Alvará n.º ________/_________ relativo às obras de 

_____________________________________________________________________________________________ sitas 

em ______________________________________________________________________________________freguesia de 

_______________________________________ do Município de Santiago do Cacém, vem ao abrigo do artigo 9.º n.º 9 do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação comunicar ao gestor de procedimento  a substituição de    

requerente/comunicante   técnico autor do projeto de  ________________________________ técnico diretor de 

obra  técnico direto de fiscalização de obra empreiteiro,  em virtude de (justificar o pedido) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________.  

 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20______ 

 
O Requerente, ___________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI/ CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 
 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt    

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt
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PEDIDO DE AVERBAMENTO 

 
--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

(A) Averbamento do Titular do Processo 
 

(B) 

 Documento comprovativo da legitimidade  (escritura de compra e venda ou outro documento 
comprovativo do negócio jurídico )  

 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 1 
ano)   

 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso 
permanente n.º ______________________________ 

 

 Outros documentos de autorização (autorização do senhorio /proprietário/ usufrutuário /etc.)   

 

 

(A) Averbamento de Técnicos 
 

(B) 

 Termo de responsabilidade do autor do projeto de __________________________________________    
Declaração da ordem profissional 

 

 Termo de responsabilidade do diretor técnico de obra  
Declaração da ordem profissional 
Comprovativo da integração no quadro de pessoal ou no quadro técnico da empresa responsável 
    pela execução da obra, ou da prestação de serviços 

 

 Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra 
Declaração da ordem profissional 

 

 Declaração do técnico cessante   

 

(A) Averbamento do Empreiteiro 
 

(B) 

 Número do alvará do IMPIC ou certificado de empreiteiro ____________________________________ 
Certidão atualizada do registo comercial (quando o titular do alvará for uma pessoa coletiva) 
e 
Termo de responsabilidade do diretor técnico de obra  
Declaração da ordem profissional 
Comprovativo da integração no quadro de pessoal ou no quadro técnico da empresa responsável 
    pela execução da obra, ou da prestação de serviços 

 

 

 Observações  

   

 
(A)– A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B)– A preencher pelos serviços 
 
3. CONFIRMAÇÃO  

   

O Processo n.º ____________________ Requerimento n.º ______________ Data _____ / _____ / _______ 

O Funcionário ___________________________,     O Requerente _______________________________________.  

 


