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

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 16 de setembro, declara que as

redes prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais da obra licenciada
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cujo titular é

se encontram concluídas desde a presente data em conformidade com os projetos aprovados e com as

condições de licença e/ou autorização, tendo as mesmas sido verificadas e ensaiadas conforme previstos no

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, o Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem

de Águas Residuais do Município de Esposende e o Guia de Projeto e Obra, pelo que se encontram reunidas as

condições para que a EAmb - Esposende Ambiente, EM possa certificar a aprovação da obra.
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