
 

 

 

 

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 

2 Garantia bancária, hipoteca, depósito em dinheiro ou seguro–caução. 

3 Riscar o que não interessa. 

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 

SOL - 027.005 

REDUÇÃO DE MONTANTE DE CAUÇÃO/RECEÇÃO PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 
 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 

 
REQUERENTE  

Nome/Designação ...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

Domicílio/Sede ............................................................................................................................................................. 

Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 

Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 

Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................ 

Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º ............................................................. 

emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./............... 

Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 

na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............…….................. 

......................................................................................................................................................................................... 

Domicílio ........................................................................................................................................................................ 

Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 

Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 

Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º......................................................................... 

emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............  

Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 

 

EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  

Vem requerer a V. Ex.ª, se digne mandar: 
 

 Reduzir o montante da caução prestada mediante2………………….................................................. 

..........................................................................., destinada a assegurar a boa e regular execução 

das obras de urbanização referentes ao Alvará de Licença n.º............../…….……....., emitido em 

….......…/…....….../……......../Comunicação Prévia apresentada em ….......…/…....….../……........3, 

em nome de .............................................................................................................................................. 

…………........................………………….............., em conformidade com os trabalhos executados. 

 

 Proceder à vistoria para a receção provisória/definitiva3 das obras de urbanização referentes 

ao Alvará de Licença n.º............../…….……....., emitido em ….......…/…....….../……......../à 

Comunicação Prévia apresentada em ….......…/…....….../……........3, em nome de ……………..… 

………………….............................................................................................................................................. 

 



 

 

 

 

 

 

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 

SOL - 027.005 
 

 

Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 

 
Redução de caução 

 
  Relatório sumário das obras efectuadas  
 Certificados, pareceres ou informações técnicas emitidas pelas respetivas entidades instaladoras, 
concessionárias ou certificadoras      
   ........................................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
Receção provisória de obras de urbanização 

 
 Relatório das obras executadas e estado das mesmas, relativo a cada especialidade em particular, 
subscrito pelo(a) técnico(a) responsável pelas mesmas 
 Documentos das entidades fiscalizadoras sobre o estado dos trabalhos de infraestruturas de gás, 
eletricidade e telecomunicações 
  Fotocópia do livro de obra 
  ............................................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................................................ 

 
 

Receção definitiva de obras de urbanização 
 
 Documentos de conformidade da execução das redes de energia elétrica e de iluminação pública, da 
rede de telecomunicações e da rede de abastecimento de gás, emitidos pelas entidades 
concessionárias e ou fiscalizadoras  
 Telas finais em suporte papel e em suporte digital, das: 

 Redes de águas e esgotos 
 Planta de síntese do loteamento 
 Rede de esgotos pluviais 
 Rede viária e pedonal 
 Planta dos arranjos exteriores 

  Livro de obra 
  ............................................................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................................................. 

 

 
Pede deferimento, 
 
Lousã, ............ de .......................................... 20 ..................... 
 
 
O/A Requerente .......................................................................................................................................................... 
 

 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

OBSERVAÇÕES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….…….  DATA: …………../…………../………….. 

 


