
Acompanhamento e Fiscalização Exmo. Senhor

Presidente do Conselho de Administração 

da EAmb - Esposende Ambiente, EM

                    na qualidade 

de                                                                                              para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99,de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, vem solicitar a V.ª Ex.ª 

acompanhamento e fiscalização dos trabalhos referentes às obras de urbanização integradas no 

, cujo titular é

e Proc. da EAmb n.ºProc. da CME n.º

para efeitos de:

acompanhamento da desinfeção da rede de abastecimento de água

acompanhamento da inspeção vídeo da rede de drenagem de águas residuais

aprovação dos materiais e elementos de construção a aplicar em obra

realização de aterro de valas

(Nome do Técnico)

, residente emcontribuinte nº

, concelho decódigo postal , contacto

correio eletrónico

freguesia de

(todos os campos são de preenchimento obrigatório)

Pede Deferimento,

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

O Técnico,

Cartão do Cidadão / B.I. nº

localizada em

IMP.216.01

titular da Cédula Profissional nº da

dedeEsposende
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