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Receção Provisória de Obras  

de Urbanização 
(Nos termos do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF / NIPC n.º__________________, BI/CC n.º ___________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de/Registo 

Comercial __________________ válido até ____/____/____ estado civil _________________, residente/sede em 

___________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,__________________, Telefone _________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de titular do alvará n.º _________/_________ Proc. n.º __________/________, 

relativo ao loteamento com obras de urbanização sito em 

_________________________________________________________________________________________freguesia de 

__________________________________________________________, do Município de Santiago do Cacém, ao abrigo do 

artigo 87.º  Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a realização de vistoria para efeitos de receção provisória das 

obras de urbanização, em virtude das mesmas se encontrarem concluídas.  

 

Pede deferimento 
 
Santiago do Cacém, ________ de ___________________20_________ 
 
O Requerente, ________________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, ___________________________________ ) 
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RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 
--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES  
 

(B) 

 Livro de obra com termo de abertura e encerramento devidamente preenchido 
 

 

 Termo de responsabilidade do diretor da obra  ou do diretor  de fiscalização a declarar que as obras de 
infraestruturas foram executadas de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com   os 
projetos aprovados   
 

 

 Telas finais das redes de drenagem de águas pluviais, residuais domésticas e abastecimento de água (em  
papel e suporte digital - PDF peças escritas e DWF peças desenhadas)  
 

 

 Certificados das redes de infraestruturas e pareceres favoráveis/auto de receção das entidades gestoras 
(eletricidade,  telecomunicações e gás) 
 

 

 
(A)– A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B)– A preencher pelos serviços 
 
 
3. CONFIRMAÇÃO  

   

O Funcionário ___________________________________________________________,  Data ______ / _____ / ______ 

 

O Requerente ________________________________________________________________________________. 

 
A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º ______________no valor de ______________________ em _____/_____/_______ 

 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo – 
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt    
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