
           declara, na qualidade

de técnico  responsável  pela verificação  da conformidade  dos sistema prediais, que as redes  prediais de

abastecimento de água e  drenagem   águas residuais e  pluviais,  da obra   licenciada através do Proc. da CME

  nº localizada em

cujo titular é

foram verificadas e ensaiadas conforme previsto no Decreto Regulamentar nº. 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.

(Nome do Técnico)

, residente emcontribuinte nº

, concelho decódigo postal , contacto

correio eletrónico

freguesia de

(todos os campos são de preenchimento obrigatório)
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										           declara, na qualidade de técnico  responsável  pela verificação  da conformidade  dos sistema prediais, que as redes  prediais de  abastecimento de água e  drenagem   águas residuais e  pluviais,  da obra   licenciada através do Proc. da CME   
foram verificadas e ensaiadas conforme previsto no Decreto Regulamentar nº. 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.
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)
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