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PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS

Identificação do requerente 

Nome: *  __________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte:* _______________________________ Na qualidade de:*(a) _____________________________________________ 

BI / CC nº     _________________________________     Validade: ____/____/_______
Morada:*__________________________________________________________________________________________________________ 

Código-Postal:* _________-_______      ___ ______________________________________________________________________________

Tlf/Tlm: _________________________   E-mail:  __________________________________________________________________________ 

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado?  Sim  Não  

Representado por: _________________________________________________________ Na qualidade de:(a) ___________________ 

BI / CC nº ____________________________________ 
Validade: ____/____/_______

Vem requerer ao Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal o pedido de: Receção Provisória de Obras 

Antecedentes: 

       Processo nº ________________ Alvará / Titulo nº ______________ 

Titular: ____________________________________________________________________________________ 

Descrição: 
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Documentos a anexar:
 - Certificados das entidades inspetoras / fiscalizadoras / fornecedoras de serviços
 - Documento comprovativo da legitimidade
 - Licenciamento por parte das entidades fiscalizadoras
 - Outros
 - Telas finais da planta de arranjos exteriores
 - Telas finais da planta de síntese do loteamento
 - Telas finais da rede de águas pluviais
 - Telas finais da rede viária e pedonal
 - Telas finais da redes de instalações telefonicas
 - Telas finais das redes de águas e esgotos
 - Termo de responsabilidade sobre a conformidade da obra com o projeto

Data e Assinatura 

Pede deferimento: O Requerente / representante, 

Vila Real, _____/_____/_______ _______________________________________________ 

* - Campos de preenchimento obrigatório. 
a) – Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele: proprietário, usufrutuário, arrendatário ou mandatário

Dia Mês Ano 


	Na qualidade dea: 
	BI  CC n: 
	Validade: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Morada: 
	CódigoPostal: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	TlfTlm: 
	Email: 
	Nota Autoriza o envio de comunicações no decorrer deste processo para o endereço eletrónico indicado Sim: Off
	Não: Off
	Representado por: 
	Na qualidade dea_2: 
	BI  CC n_2: 
	Validade_2: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Processo n: 
	Alvará  Titulo n: 
	Titular: 
	Descrição: 
	Requerente: 
	Nome: 
	NIF: 

	Dia: 
	Mes: 
	Ano: 
	EntityId: CMVR
	FormID: 176
	FormVersion: 1.0


