REGISTO DE ENTRADA
N.º _____________
DATA: _____ / _____ / _______
Proc. N.º _____ / _____ / ______
Classificação: _______________

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

Rbr. ______________________
Fatura N.º __________ / ______

Assunto: RECEÇÃO PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bombarral
Nome ______________________________________________________, contribuinte fiscal
n.º

_________________,

BI

/

CC n.º________________,

com

sede/morada

em

___________________________________________________ n.º/ Lote ____, andar _____,
localidade _________________, código postal _______ - ______, freguesia _____________

Imp-DOPU/GU-24-01_D0 (nov2019)

_________________________ telefone _______________, fax ______________, endereço
eletrónico _______________________________________, na qualidade de  proprietário
 outro _______________________, do prédio situado em (1) ________________________
________________________________________, localidade ________________________
código postal _______ - _____, freguesia ________________________________________.
Requer a V. Exª., ao abrigo do n.º 1 do artigo 87.º DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a
redação vigente, a  receção provisória  receção definitiva das obras de urbanização
tituladas pelo alvará de licença de obras de urbanização n.º _______/_______, referente ao
processo n.º ______/______/______, ou admitidas sob comunicação prévia referente ao
processo n.º ______/______/_______ .
 Autorizo que utilizem os meios de comunicação acima mencionados para efeitos de
notificação, designadamente o endereço eletrónico.
 Anexo os documentos de acordo com a NIP-DOPU/GU-24-01.
(1) Indicar o endereço completo;

A/O Requerente,

Data: ____ / _____ / ______

Assinatura: ___________________________________
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Foi exibido o B.I ou C.C n.º __________________, válido até ___/____/_____.
A/O funcionária/o: ______________

Imp-DOPU/GU-24-01_D0 (nov2019)

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARECER

DESPACHO
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