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Averbamento de nome em processo por substituição do diretor 

de obra / diretor de fiscalização de obra / empreiteiro  de obra 

(nº.9  do artº. 9º. do  Dec-Lei   555/99, com as alterações do Dec-Lei 26/2010) 

 

DO DIRETOR DA OBRA REFERENTE AO PROCº Nº _________________/________ 

DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO PROCº Nº __________/________ 

DO EMPREITEIRO DA OBRA REFERENTE AO PROCº Nº _____________/________ 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Preencher com letra maiúscula) 

Nome/Designação : __________________________________________________________________ 

Domicilio / Sede: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________________ Freguesia: _______________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal: ________________Telefone: _______________Telemóvel: _______________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

 

NA QUALIDADE DE (Assinale com X) 

  Proprietário    |      Usufrutuário |          Locatário |       Superficiário     |       Mandatário |  

 Titular do direiro de uso e habitação     Outro  ________________________________________ 

Requer o averbamento do nome do técnico / empreiteiro: 

 
Registo n.º________________ 

  

Data _____/_______/_______ 
 
O Funcionário 
 
 _________________________ 
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Atual: _____________________________________________________________________________ 

Novo: _____________________________________________________________________________ 

Por motivo de (É obrigatório fundamentar o pedido): ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

para o que junta os seguintes elementos (conforme o objeto do pedido): 

rmo de responsabilidade do diretor de obra, acompanhado da declaração da ordem profissional 

 Termo de responsabilidade diretor de fiscalização de obra acompanhado da declaração da ordem  

profissional 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Pede Deferimento, 

 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  nº. _______________________, válido até _____/______/______, 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA AVERBAMENTO DE NOME DOS DIRETORES DE OBRA / 

DIRETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA / EMPREITEIRO 

 

Averbamento de nome do diretor de obra 

ANEXAR: 

(PDF) OBR.3 Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra (técnico do alvará) 

(PDF) OBR.1 Documentação relativa ao diretor da obra 

(PDF) Declaração emitida por associação pública profissional comprivativa da respetiva 

qualificação; 

(PDF) Seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; quando aplicável; 

(PDF) Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela 

execução da obra, se for o caso, através de declaração de remunerações conforme entregue 

na segurança social, referente ao último mês; 

(PDF) Comprovativo da integração no quadro técnico da empresa responsável pela 

execução da obra, se for o caso, devidamente comunicado à entidade com competência para a 

concessão do alvará  para o exercício da atividade de construção , através de declaração 

emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato electrónico fidedigno (consultar 

notas explicativas site InCI) 

(PDF) Declaração do técnico cessante, quando aplicável; 

(PDF) 1 Exemplar de todo o processo em formato digital 

 

Averbamento de nome do diretor de fiscalização de obra 

ANEXAR: 

(PDF) OBR.5 Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra 

(PDF) OBR.6 Documentação relativa ao diretor de fiscalização de obra (técnico do dono da obra): 

(PDF) Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respetiva 

qualificação; 

(PDF) Seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; quando aplicável; 

(PDF) Declaração do técnico cessante, quando aplicável; 

(PDF) 1 Exemplar de todo o processo em formato digital 

Averbamento de nome do empreiteiro 

http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/EmDestaque/Paginas/ReqDeclaracaoDirObra.aspx#7
http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/EmDestaque/Paginas/ReqDeclaracaoDirObra.aspx#7
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ANEXAR: 

(PDF) OBR.7 Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I.P., com as habilitações 

adequadas à natureza e valor da obra ou titulo de registo emitido por aquela entidade, com 

subcategorias adequadas aos trabalhos a executar; 

(PDF) OBR.2  Apólice de seguro do empreiteiro que cubra a responsabilidade pela reparação de 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei nº. 100/97, de 13 de 

Setembro; 

(PDF) Declaração do técnico cessante, quando aplicável; 

(PDF) 1 Exemplar de todo o processo em formato digital 

 

 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

                                               

                    

               

 


