EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido até

-

-

Outro

PEDIDO
Em conformidade com o estabelecido no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual (RJUE),
vem requerer a V. Exa. a receção provisória de obra de urbanização a seguir identificada:
Em conformidade com o estabelecido no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual (RJUE), vem
requerer a V. Exa. a receção definitiva de obra de urbanização a seguir identificada:
Local

N.º

Freguesia
Código da Certidão Predial Permanente
ANTECEDENTES
Alvará de Licença/Comunicação Prévia de Operação de Loteamento .
Alvará de Licença/Comunicação Prévia de Obras de Urbanização.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
DAU.2019.R22

1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido:
1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a respetiva certidão
negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.
1.2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação
ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do
ponto anterior.
1.3. Certidão da Conservatória do Registo Comercial caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
2. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar, conforme os casos:
2.1._____________________________________________________________________________________________
2.2._____________________________________________________________________________________________
2.3._____________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

(Usar este campo exclusivamente para os casos em que a assinatura digital deste documento não seja legalmente obrigatória)

DAU.2019.R22

