REQUERIMENTO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Registo n.º________________

DESPACHO

Processo n.º _______________
Data _____ / ______ / ______
Funcionário _______________

Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere
_____________________________________________________________________________________
Identificação do requerente
Nome _____________________________________________________________________________________________
C.C./B.I. n.º ___________________ emitido em/válido até ______ / ______ / ______ NIF/NIPC ___________________
Morada ____________________________________________________________________________________________
Código Postal __________-______ Localidade ____________________________________________________________
Freguesia _____________________________ Concelho ______________________________Telefone _______________
Telemóvel _______________ Correio eletrónico __________________________________________________________
 Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via correio eletrónico
Na qualidade de  Proprietário
 Arrendatário

 Usufrutuário

 Superficiário

 Administrador

 Locatário

 Mandatário

 Outro

___________________________________________________________________________________________________
Pretensão
Vem requerer, nos termos do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação actual, a prorrogação
do prazo de execução, tendo em conta que:
 não é possível concluir as obras dentro do prazo para o efeito estabelecido (artigo 58º n.º 5)
 quando a obra se encontra em fase de acabamento (artigo 58º n.º 6)
 em consequência da alteração da licença ou da comunicação prévia admitida (artigo 58º n.º 7)

A fundamentação para o pedido de prorrogação é a seguinte:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
e pelo período de _________ meses.
O atual estado da obra é o seguinte:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Sendo possuidor do:
 alvará de licença n.º _______, válido até ______ / ______ / ______, processo n.º _____________________________
 titular de admissão de comunicação prévia n.º ______, válido até _____ / _____ / _____, processo n.º ____________
relativo às obras de
 urbanização
 edificação
realizadas no lugar de ______________________________, da freguesia de _______________________________ deste
concelho.
___________________________________________________________________________________________________

Data e assinatura
Alvaiázere, ______ de _______________________ de 20_____

Pede deferimento,
O requerente
______________________________________________________________________

Validação *
Conferi a assinatura pelo C.C./B.I. n.º ______________________________ emitido/válido até ______ / ______ / ______
O funcionário _______________________________________________________________________________________

O gestor do procedimento _____________________________________________________________________________
Poderá ser contactado na Unidade Orgânica _______________________________________________________________
Pago pela guia nº _______________________, de ______ / ______ / ______, no valor de _______________________ €
* A preencher pelos serviços
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