
 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Nº: Andar: 

Freguesia:

Válido até:

Nome:

Na qualidade de: 

Morada (para correspondência): 

Código Postal: 

Telefone:

CC/BI nº: 

Contribuinte: 

Email:

Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alinea b) do nº 2 do art.º 112º do D.L. nº 
4/2015 de janeiro - CPA) para:

F12 – Comunicações Diversas

A substituição do requerente / comunicante, conforme nº 10 do art.º 9º do RJUE, para: 
Nome:
Na qualidade de: 
Morada (para correspondência):                                                                                                   Nº:                    Andar:           
Código Postal: Freguesia:
Telefone:
CC/BI nº: Válido até:
Contribuinte: 
Email:
Autorizo que a correspondência seja enviada por email (alinea b) do nº 2 do art.º 112º do D.L. nº 4/2015 de janeiro - 
CPA) para:

A substituição do titular do alvará de construção, conforme nº 10 do art.º 9º do RJUE, para: 

Juntando para o efeito a documentação necessária à sua identificação.

A substituição do responsável pelo projeto de , 
conforme nº 10 do art.º 9º do RJUE, para: 

Juntando para o efeito a documentação necessária à sua identificação.



Data:

Assinatura:

F12 – Comunicações Diversas

Observações:

A substituição do diretor de obra, conforme nº 10 do art.º 9º do RJUE, para: 

Juntando para o efeito a documentação necessária à sua identificação.

A substituição do diretor de fiscalização, conforme nº 10 do art.º 9º do RJUE, para: 

Juntando para o efeito a documentação necessária à sua identificação.

Outra:

Processo nº
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