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PEDIDO DE AVERBAMENTO 

Ex.mo Senhor: 

Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 

Requerente (nome) ______________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou colectiva) nº ____________________, residente em 
(Rua/Avª) _______________________________________________________ (n.º Lote) 
______, (andar) ______, (localidade)_______________________________, (cód.postal) 
________-_______, Freguesia de __________________________________, Concelho 
de _____________________, com o telefone n.º ______________, portador do BI/CC n.º 
__________________ datado de ____/____/_______, emitido pelo Arquivo de 
Identificação de ______________, na qualidade de _____________________ ao qual foi 
atribuído o Processo n.º _____/_____ de ____/____/____; 

 

1. Vem requerer a V. Ex.a que, em conformidade com o preceituado no n.º 9, do Artigo 
9º, do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor, se digne 
determinar o Averbamento do: (escolha opção); 

 - Requerente (nome) ____________________________________________________ 
para (nome)______________________________________________________________ 
contribuinte (pessoa singular ou coletiva ) n.º _______________, com morada / sede em 
(Rua/Avª)_____________________________________________ (n.º lote) _____,(andar) 
______, (localidade) ____________________ (cód.postal) ______-_____, Freguesia de 
_____________________________, Concelho de ____________________ com o 
telefone n.º _______________, portador do BI/CC n.º ________________datado de 
____/____/_____, emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________________.  

Anexo: Certidão do Registo da Conservatória. 

 - Técnico Autor do Projeto de (designação do projeto) ______________________, 

(nome) _______________________________________________________________ 
para (anteceder o nome do título profissional e habilitação académica/profissional) 
_______________________________________________________________________. 

 - Técnico Responsável pela Obra (designação da obra) ______________________, 

(nome) _______________________________________________________________ 
para (anteceder o nome do título profissional e habilitação académica)  

_______________________________________________________________________ 

 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: 
________/________/______  
 Registado sob o n.º:   ________________ 
                     O Trabalhador, 

___________________________ 
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 - Técnico Coordenador (designação do projeto/ obra) ________________________, 

(nome) _________________________________________________________________ 
para (anteceder o nome do título profissional e habilitação académica) _______________ 

_______________________________________________________________________. 

- Construtor / Empresa de Construção (nome ou designação social) _____________ 

_______________________________________________________________________ 

para (nome ou designação social da empresa) _________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Sendo o domicílio/sede do Técnico Autor do Projeto / Técnico responsável pela Obra 
/ Técnico Coordenador / Construtor / Empresa de Construção (riscar o que não 
interessa) Rua, Avª  _______________________________________________ (n.º Lote) 
____ (andar) ____ (localidade) ________________________ (cód.postal) ______ - ____, 
Freguesia de __________________, Concelho de _______________________ com o 
telefone n.º _______________.  

Anexo: - Fotocópia da notificação e do registo enviado ao Técnico/ Construtor ou 
Declaração dos mesmos; 

              - Termo de Responsabilidade e Declaração da Ordem do novo Técnico; 

               - Alvará / Titulo de registo e seguro do novo construtor. 

 

2. Vem requerer a V. Ex.a que, em conformidade com o preceituado no n.º 7, do Artigo 
77º, do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor, se digne 
determinar o Averbamento do:  

 - Titular do alvará de licença de _______________________________ (referir o tipo 
de operação urbanística) n.º ________/______ emitido pela Câmara Municipal de Seia 
em ____/____/____ do titular ______________________________________________ 
para _______________________________________________________________ com 
domicílio/Sede (Rua, Avª) ________________________________________________ 
(n.º Lote) ______ (andar) ____ (localidade) ____________________________________  
(cód.postal)_______- ______, Freguesia de ___________________________________, 
Concelho de _____________________________ com o telefone n.º _______________. 

Anexo: Certidão do Registo da Conservatória. 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 
responsabilidade penal, caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes 
do presente Requerimento correspondem à verdade. 

 

Pede Deferimento, 

 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 


