REQUERIMENTO
Recepção de obras de urbanização

Município de Amares

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

DUOP – Divisão de Urbanismo e Obras Particulares

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares
Requerente:_______________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________
Código Postal: __ ____ - _______

Freguesia: __________________ Concelho: ____________________

BI/C.Cidadão n.º __________________________ Identificação Fiscal de Contribuinte n.º ______________
Telf.:________________

Telm: _____________________

Fax: _______________________

Correio Electrónico: ________________________________________________________________________
vem requerer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do Artº 87 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de Setembro, a receção das obras de urbanização.
_________________,______ €

� Provisório
�

As obras encontram-se concluidas, estando garantidas as condições definidas no nº 1 do art.º 86º

�

As obras encontram-se concluidas, não estando ainda garantidas as condições definidas no nº 1 do art.º 86º

� Definitivo

Encontrando-se decorrido o prazo legal da garantia. Solicita também a libertação da caução.

As obras foram executadas sob
Alvará n.º______________/_________, emitido com a classificação GSP: _____________/____________, relativo a:
� Loteamento com obras de urbanização, num total de _______lotes;
� Obras de Urbanização (não integradas em loteamento)
Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise;




Livro de obra com termo de encerramento larado pelo dono de obra, conforme Portaria nº1109/01 de 19 de Setembro





Termo de responsabilidade subscrito pelo director de obra ou da fiscalização da obra e a Declaração comprovativa da validade da inscrição do
técnico em associação profissional;





Telas finais





Certificado de inspecção de rede e ramais de gás e termo de responsabilidade da Entidade Instaladora;





Recepção provisória ou definitiva relativa ás infra-estruturas eléctricas emitida por entidade competente;





Recepção provisória ou definitiva relativa ás infra-estruturas de telecomunicações por entidade competente;

Pede deferimento,
Amares, ……… de………………..… de ………….

Acto pago ao município, nos termos da tabela
de taxas e licenças em vigor, através da
Guia de Receita n.º

O Requerente,

__________________________

__________________________________

emitida em

B.I./CC

válido até

Dados a preencher pelo signatário, nos termos do DL
250/96, de 24 de Dezembro

Informação dos serviços:

PRESIDÊNCIA
Resolução:

_____/_____/________
O funcionário

____________________________

Data: ______/______/_______
Nome:________________
Serviço:______________
Data: _____/_____/________
Rubrica:
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Tel.: 253993 761 | Fax: 253992643
Www.cm-amares.pt | cm.amares@mail.telepac.pt
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