
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/_______ 

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Decreto-Lei n  555/99, de 16 de dezembro na redação dada pelo Decreto-Lei n  136/2014, de 9º º
de setembro

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:  Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário

 Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:  Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita  que  todas  as  notificações  no  âmbito  da  presente  comunicação  sejam  remetidas

exclusivamente por e-mail         Sim  Não 

PRETENSÃO

Requer a V.Ex ., ao abrigo do disposto no n..  1, do artigo 87  do Decreto-Lei n.  555/99, de 16ª º º º

de  dezembro,  na  redação  conferida  pelo  Decreto-Lei  n.  136/2014,  de  9  de  setembro,  aº

receção  provisória  das  obras  de  urbanização,  tituladas  pelo  alvará/comunicação  prévia  nº
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/  que se encontram concluídas. 

Requer  ainda  a  redução  da  caução prestada  em  / / ,  a  favor  do

município sob a forma de:

  Garantia bancária autónoma à primeira solicitação  hipoteca sobre bens imóveis

  Seguro-caução   Depósito em dinheiro

Para efeitos de vistoria a efetuar nos termos do disposto no n  2 do art  87  do RJUE, indica  naº º º

para integrar na Comissão de Vistorias 

na qualidade de  Proprietário,  mandatário  Técnico responsável pela direção Técnica

 outro 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

De  acordo  com  o  preceituado  no  art  18  do  Regulamento  Municipal  de  Urbanização  eº º

Edificação de Silves, junta os seguintes elementos:

 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;  quando  omissos,  a  respetiva  certidão  negativa  do

registo predial,

 Sumário das obras executadas;

 Certificados,  pareceres  ou  informações  técnicas  emitidas  pelas  respetivas  entidades

instaladoras, concessionárias ou certificadoras;

 Orçamento atualizado dos trabalhos cuja execução não se mostre concluída, por projetos

de engenharias das especialidades e global.

 livro de obra.

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade

penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento

correspondem à verdade.

Silves, de de 

O requerente

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder 
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assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@cm-silves.pt

Telefone: 282 440 800

Conferi a assinatura pela exibição de B.I./CC n  __________________, válido até ______/______/____º

O funcionário ____________________________em _________/_______/_______.

Observações:____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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