
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante ou outro; 3)  assinatura do proprietário, procurador,
representante ou outro conforme BI; (4) indicar conforme o caso, requerente, responsável pelo projecto, director técnico da obra ou
ficalização, empreiteiro

OBJETO DO PEDIDO

Vem comunicar nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 9.º / no n.º 7 do artigo 77.º  (1) do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização

e da Edificação que em                               foi substituído o (4)          solicitando o

respetivo averbamento ao Processo n.º            relativo a

Junto ao requerimento os seguintes elementos, num total de  folhas

  1. Título comprovativo de transmissão da propriedade (Certidão do Registo Predial do prédio);

  2. Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direção técnica da obra ou diretor de ficalização da obra;

  3. Apólice de seguro de acidentes de trabalho;

  4. Titulo comprovativo de registo no INCI

  5. Plano de Segurança e Saúde;

  6.

/ /

/

  7.

Observações:

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

AVERBAMENTOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.U  / / /

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Estado

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido  em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

Profissão



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,


Notas para preenchimento e instrução do requerimento
(1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante ou outro; 3)  assinatura do proprietário, procurador, representante ou outro conforme BI; (4) indicar conforme o caso, requerente, responsável pelo projecto, director técnico da obra ou ficalização, empreiteiro
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