
                          DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO
                             Vistoria para Efeitos de Receção Provisória/Definitiva de Obras de 

      Urbanização

EXM.º SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO

, contribuinte fiscal n.º  

residente em  , freguesia de  

concelho  de   com  código  postal  -  

, na qualidade de promotor do loteamento titulado pelo Alvará de Loteamento 

n.º   /  ,  sito  no  lugar  de  , 

freguesia de , concelho de Póvoa de Lanhoso, vem 

requerer a V.Ex.ª, em conformidade com o disposto no artigo 9.º do regime jurídico da urbanização e da 

edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações, se digne 

promover a  vistoria ás obras de urbanização do loteamento em causa, para efeitos de receção 
provisória/definitiva das mesmas, encontrando-se as mesmas executadas na sua totalidade.

Tendo o montante da caução sido prestado através da hipoteca do(s)  lote(s)  designado(s)  pelo(s) 

número(s)  ,  inscrito(s)  na  matriz  predial  da  freguesia  de  , 

concelho  de  ,  sob  o(s)  artigo(s) 

e sob o(s) n.º(s) , do livro 

, na Conservatória do Registo Predial de , respetivamente, conforme fotocópia 

em  anexo,  vem  requerer  a  Ex.ª,  que  a  redução/cancelamento de  caução  requerida  incida  sob  o 

cancelamento  da(s)  hipoteca(s)  incidente(s)  sobre  o(s)  lote(s)  designado(s)  pelo(s)  n.º(s) 

.
Tendo o montante da caução sido prestado através da garantia bancária n.º  

emitida pela entidade , cuja cópia se anexa, vem requerer a 
Ex.ª,  a comunicação da  redução/cancelamento do montante de caução correspondente à instituição 
bancária.

Tendo o montante da caução sido prestado através de depósito em numerário na Divisão Financeira 
dessa  Câmara  Municipal,  conforme  fotocópia  da  respetiva  guia  em  anexo,  vem  requerer  a  Ex.ª,  a 
comunicação da redução/cancelamento do montante de caução correspondente à mesma.

Pede deferimento,

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura 

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 
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Avenida da República, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
Mod. 372.00                Telefone 253 639 700 |  Fax 253 639 709  |  www.mun-planhoso.pt  | geral@mun-planhoso.pt    

mailto:geral@mun-planhoso.pt
mailto:geral@mun-planhoso.pt

	EXM.º SENHOR

	TextBox8: 
	TextBox81: 
	TextBox82: 
	TextBox83: 
	TextBox84: 
	TextBox85: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#201: Off
	TextBox86: 
	TextBox87: 
	TextBox88: 
	TextBox89: 
	TextBox810: 
	TextBox811: 
	TextBox812: 
	TextBox813: 
	TextBox814: 
	TextBox815: 
	TextBox816: 
	TextBox817: 
	TextBox818: 
	TextBox819: 
	TextBox820: 
	TextBox821: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2011: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2012: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2013: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2014: Off
	Caixa#20de#20texto#201: 
	Caixa#20de#20texto#2011: 
	Caixa#20de#20texto#2012: 
	Caixa#20de#20texto#2013: 
	TextBox822: 
	TextBox823: 


