EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA
SUBSTITUIÇÃO DE REQUERENTE OU OUTRO
PROCESSO N.º

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade de

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade de

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido
até
Administrador

DD

-

MM

-

AAAA

Outro

PEDIDO
Ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, vem requerer a
V. Exa. a substituição do sujeito abaixo assinalado, referente ao processo identificado acima.
Requerente ou comunicante
Titular do alvará de construção ou título de registo
Autor de projeto de arquitetura
Autor de projeto de especialidades
Diretor de obra
Diretor de fiscalização
Outro
Local

N.º

Freguesia
Inscrição na Matriz

Fração (ões)

OBSERVAÇÕES
a)

Se o requerente for uma pessoa coletiva deverá ainda apresentar documento comprovativo de que o(s) subscritor(es) do

IMP.488.02
Data: 18.04.17

Página 1 de 2

pedido possuem poderes para a representar;
b) Todas as peças escritas e desenhadas do projeto deverão ser autenticadas através de assinatura digital qualificada do técnico
responsável;
c) Os modelos de requerimento e os regulamentos municipais podem ser consultados no sítio da internet da Câmara Municipal
www.mun-trofa.pt. Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar a Divisão de Planeamento, Urbanismo e Obras
Particulares, através do número de telefone 252 209 490.
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

DD

-

MM

-

AAAA

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.
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