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Operações Urbanísticas - Requerimento
Obras de Urbanização - Pedido de Receção Provisória / Definitiva
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REDUÇÃO DO MONTANTE DA CAUÇÃO - OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Alínea b) do n.º 4 do Art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
LTL
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer, em relação às obras de urbanização cuja aprovação foi titulada pelo Alvará de Loteamento n.º
,
.
a REDUÇÃO DO MONTANTE DA CAUÇÃO para garantir a boa execução dessas mesmas obras de €
para €
Para o efeito, anexa auto de medições subscrito pelo diretor de obra / diretor de fiscalização de obra, com destrinça por especialidade das quantidades e valores respetivos.
PRETENSÃO 
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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