
Requerer a emissão de alvará de obras de  edificação | loteamento | urbanização, por                   meses, nos termos do nº2 
do artigo 76º do RJUE. 

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / C.C Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

*Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PRETENSÃO 

DataAssinatura

1 / 1

No âmbito do  processo nº                                          ,vem solicitar a prorrogação de prazo para: 
  

 

Licença | comunicação  prévia das obras de edificação | urbanização (2ª prorrogação) por               meses           
       

Apresentação dos projetos de  especialidades, por                   meses, nos termos do nº5 do artigo 20º do RJUE.

Licença de ocupação de espaço público por                    meses

Licença | comunicação  prévia  das obras  de  edificação | urbanização (1ª prorrogação) por                meses      
        

(1) 

(2)

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS

Fundamentação da pretensão

Calendarização da execução da obra

(2) No caso das obras se encontrarem em fase de acabamento, com obrigatoriedade da junção da calendarização da execução da obra
(1) Período nunca superior a metade do prazo inicial, com obrigatoriedade da junção da calendarização da execução da obra
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