
    

  

 

 
PEDIDO DE AVERBAMENTO 

 

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO 
 
 

A organização e formatação dos ficheiros em formatos digitais devem seguir as seguintes normas:  

a) Todos os elementos de um pedido deverão ser entregues/carregados em formato digital e individualmente autenticados através de 

uma assinatura digital qualificada. Poderão ser dispensados de assinatura digital as cópias de documentos originais não produzidos pelo 

técnico ou requerente. 

O nome de cada ficheiro deverá corresponder, na íntegra, aos respetivos códigos publicados na página do Urbanismo no site da Câmara 

Municipal de Odivelas e na aplicação de submissão eletrónica de pedidos / procedimentos urbanísticos.. 

O tamanho máximo de cada ficheiro não deve exceder os 12M e caso seja necessária a ultrapassagem deste limite, o ficheiro deve ser 

particionado em partes não superiores a 12MB, devendo, ao nome do ficheiro, ser adicionada a extensão”_01”, “_02”, etc. 

 
Elementos Gerais: 
 

Sim  Não  Certidão da Conservatória do Registo Comercial (em caso de pessoa coletiva); 

 
Trata-se de pedido de averbamento do DO/DFO? Sim  Não  

Em caso afirmativo, deverá o pedido ser instruído com os seguintes elementos: 

 

 

 

 

Sim  Não  
Termo de Responsabilidade do Diretor de Obra /Fiscalização de Obra que passa a assumir a responsabilidade da 
obra, acompanhado de declaração válida da Ordem ou Ass. Profissional respetiva e comprovativo de contratação de 
seguro de responsabilidade civil; 

 
Trata-se de pedido de averbamento do técnico autor de projeto? Sim  Não  

Em caso afirmativo, deverá o pedido ser instruído com os seguintes elementos: 

 

Sim  Não  
Termo de Responsabilidade do técnico autor do projeto que passa a assumir a responsabilidade pelo projeto, 
acompanhado de declaração válida da Ordem ou Ass. Profissional respetiva e comprovativo de contratação de 
seguro de responsabilidade civil; 

 

 
Trata-se de pedido de averbamento do titular do Alvará de Construção ou do título do registo emitido pelo InCI? Sim  Não  

Em caso afirmativo, deverá o pedido ser instruído com os seguintes elementos: 

 
Sim  Não  

Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I.P., com habilitações adequadas à natureza e valor da 
obra, ou título do registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a executar; 

 

 
Trata-se de pedido de averbamento do Requerente ou Comunicante do Processo ou titular de Alvará? Sim  Não  

Em caso afirmativo, deverá o pedido ser instruído com os seguintes elementos: 

 Sim  Não  Certidão atualizada emitida pela Conservatória do Registo Predial; 

 
 

 
 
 
 

                          O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


