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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – TITULAR DO ALVARÁ OU
TÍTULO DE REGISTO
(n.º 10 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação)

5.1. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS (Selecione a caixa correspondente ao documento)
anexado)
 Os elementos que instruem o pedido deverão ser organizados pela ordem indiada no presente modelo de
instrução.


O processo deverá se apresentado também e obrigatoriamente, em suporte digital conforme o edital n.º51/2015
da Câmara Municipal de Alter do Chão;



Este documento faz parte integrante do modelo de requerimento da Câmara Municipal de Alter do Chão.



As presentes instruções são meramente indicativas e não dispensam a entrega dos documentos legalmente
exigíveis nem a consulta da legislação aplicável.

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, se
aplicável;
 Apólice de seguro de construção, em vigor;
 Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro;
 Apólice de seguro de acidentes de trabalho, em vigor;
 Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro que
cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos
previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro;
 Declaração do titular do alvará/registo, de acordo com o modelo em vigor na Câmara Municipal de
Alter do Chão;
Outros elementos que o requerente queira apresentar:
 ________________________________________________________________________________

 O pedido está instruído com os elementos supra indicados pelo requerente.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o requerente
do provável pedido de aperfeiçoamento. Contudo, por sua insistência, foi aceite.
Toma conhecimento
Com a apresentação do presente pedido de Licenciamento, em conformidade com o Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, deverá no prazo de 10 dias, publicitar o pedido
efetuado, colocando no local da obra, de forma visível da via pública o respetivo aviso segundo
modelo aprovado e anexo à Portaria n.º 216-C/2008, de 03 de março.
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Pede deferimento;
Alter do Chão,______ de ____________________ de _________
O(s) requerentes: _________________________________________________
_________________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

 A assinatura do(s) requerentes foi confirmada pela exibição do documento de identificação
N.º documento______________________________ data de validade______/________/________
N.º documento______________________________ data de validade______/_______/_________
OBSERVAÇÕES

O Técnico de atendimento_______________________________________________________
Data_____/______/____________
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