Registo de Entrada
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MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Praça Álvaro Marques

Av e r b a m e n t o

4764-502 V.N. de Famalicão
tel. +351 252 320 900

Ponto 9 do art.º 9º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Identificação do/a requerente

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: ____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: _______________________
Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: ________________________________________________________
Autorizo a utilização dos contactos de telemóvel e e-mail acima referenciados para o envio de informações e notificações relativamente a este processo

Identificação do/a representante

Nome: _______________________________________________________________________________________
N.º Identificação Civil: _____________________ Validade: _____________________NIF: ____________________
Morada: ______________________________________________________ C. Postal: _______________________
Freguesia/União de Freguesias: ___________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________ e-mail: ________________________________________________________
Pretensão

Vem requerer a V. Exa. o averbamento do:
Requerente ou comunicante

Titular do alvará ou título de registo (empreiteiro)

Técnico autor do projeto/coordenador do projeto

Diretor técnico da obra/diretor de fiscalização
Identificação do processo

Processo:___________________ Morada: ___________________________________ C. Postal: ________________
Freguesia/União de Freguesias ______________________________________ Prédio(s) descrito(s) na Conservatória
do Registo Predial sob o n.os _________________ e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s): ______________________
Documentos instrutórios

Averbamento ao requerente ou comunicante e ou titular do alvará:
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela Conservatória do Registo Predial,
referente ao prédio ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial
Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da
operação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do documento mencionado na alínea anterior
Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou indicação do código de acesso à certidão permanente
Original do título da operação urbanística
Averbamento ao titular do alvará ou título de registo (empreiteiro):
Apólice se seguro de construção e comprovativo de pagamento (quando aplicável)
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Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados
tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida
poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

NIF 506 663 264

Apólice de seguro de acidentes de trabalho e comprovativo de pagamento
Declaração do titular do alvará ou título de registo (modelo fornecido pela Câmara Municipal)

Averbamento ao técnico autor do projeto/coordenador do projeto:
Termo de responsabilidade pelo novo autor do projeto do projeto/coordenador do projeto
Prova de inscrição do novo autor do projeto do projeto/coordenador do projeto em associação pública
de natureza profissional
Averbamento ao técnico diretor da obra/diretor de fiscalização:
Termo de responsabilidade pelo novo diretor técnico da obra/diretor de fiscalização
Prova de inscrição do novo diretor técnico da obra/diretor de fiscalização em associação pública de natureza
profissional
Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra do técnico diretor da obra
Observações

Pede deferimento,
Aos _________________

O/A Requerente
__________________________________________________

O/A Colaborador
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Taxa paga pela guia ___________________________

