Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura

R.PS.06.34_E1

PEDIDO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
E REDUÇÃO DA CAUÇÃO
Nome/Designação __________________________________________________________________________________
Domicílio/Sede ____________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________

Requer a V. Exa.

Na qualidade de titular do Alvará n.º ____________________, relativo às obras de urbanização sitas em ___________
___________________________________________, freguesia de ___________________________________, requer,
nos termos do artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, a recepção provisória das obras de
urbanização, bem como a redução da caução apresentada para garantia da execução das mesmas, atendendo a que as
obras se encontram concluídas de acordo com os projectos aprovados, para o que anexa os seguintes elementos:
Fotocópia do alvará de loteamento;
Planta síntese do alvará de loteamento;
Planta de localização à escala 1:1.000 e 1:2.000;
Levantamento fotográfico actualizado da urbanização;
Termo de responsabilidade do director técnico da obra e do director de fiscalização declarando que as obras de infraestruturas se encontram executadas na sua totalidade, em cumprimento dos projectos respectivos e legislação aplicável,
e em condições de recepção provisória;
Apresentação de cópia do livro de obra com os respectivos registos actualizados;
Telas finais (1 exemplar em reprolar e 1 em formato digital).

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,
O Requerente,
________________________________________________________________________________________________
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º ____________, válido até ______ / ______ / ______
Conferi os dados – O funcionário, ________________________
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA DIRECÇÃO TÉCNICA DA OBRA
(1) ____________________________________________________________________________________________,
portador do B.I. n.º _____________________, emitido em ______ / ______ / ______, pelo Arquivo de Identificação de
_____________________, Contribuinte n.º _____________________, residente em ____________________________
________________________________________________________________________________________________,
Código Postal ________-______ - _____________________, telefone __________________, fax _________________,
email: ___________________________________________________________________________________________
inscrito na (2) ____________________________________________________________________________________,
sob o n.º _____________________, declara, na qualidade de técnico responsável pela direcção técnica da obra, que as
obras de infra-estruturas do prédio localizado em (3) _____________________________________________________
________________________________________ na freguesia de ___________________________________, à qual foi
atribuído o alvará de
operação de loteamento n.º ____________ / ______,
obras de urbanização n.º ____________ / ______,
cujo titular é (4)
________________________________________________________________________________________________
se encontram executadas na sua totalidade e em condições de recepção

provisória

definitiva desde (5)

________________________________________________________, em conformidade com os projectos apresentados,
com as condicionantes de licença ou autorização e cumprindo as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis.

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Técnico,

________________________________________________________________________________________________
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º ____________, válido até ______ / ______ / ______
A assinatura foi reconhecida ou comprovada mediante exibição do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou com
assinatura digital qualificada.
O funcionário municipal, __________________________________
NOTAS:
1 – Anexar, sempre, certidão da respectiva associação profissional, com validade inferior a 6 ou 12 meses de acordo com
associação profissional em que está inscrito (mediante exibição do original da mesma, no acto de entrega)
(1) Nome e habilitação profissional do director técnico da obra
(2) Identificar a associação pública de natureza profissional
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(3) Localização da obra (nome do arruamento e lote / número de polícia e freguesia)
(5) Indicação do nome / designação do requerente
(6) Indicar data de conclusão da obra

