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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:

Código Postal:
Validade:

Telefone:

Fax:

Na qualidade de:

Proprietário(a)

NIF:

C.A.E.:

Email:
Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Requer, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 54º, do RJUE, a REDUÇÃO DA CAUÇÃO destinada a garantir a boa e regular
execução das obras de urbanização.
Para o efeito esclarece:
Montante inicial da Caução

,

€

Percentagem proposta de redução, relativa ao montante inicial
identificados nos elementos em anexo ao presente requerimento.

% (1*), em conformidade com o andamento dos trabalhos

(1*) Ao abrigo do n.º 5, do Art.º 54º, até ao pedido de receção definitiva, o conjunto das reduções não pode ultrapassar 90% do montante
inicial.
As obras estão a ser executadas ao abrigo do Alvará Nº
/ N.º

/ Ano

/

, emitido no âmbito do Processo Camarário – GSP :

, relativo a:

Loteamento com obras de urbanização, num total de

lotes;

Obras de Urbanização (não integradas em loteamento).
Elementos obrigatórios a anexar:
Orçamento atualizado da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos já efetuados e dos
trabalhos em falta;
Atualização dos prazos previstos no caderno de encargos, discriminando os trabalhos já efetuados e em falta;
Livro de obra (a devolver em simultâneo com a informação de redução de caução).
Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.
Pede deferimento,
Ponte da Barca,

de

de

O(A) Requerente,

BI/CC:

, emitido em

Arquivo(BI):

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação:
O pedido está instruído com os elementos necessários.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por
sua insistência, foi aceite.
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