Registo n.º________________
Data _____/_______/____________
O Funcionário
_________________________

Pedido de prorrogação de prazo para a execução de:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO
TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

(Preencher com letra maiúscula)

Nome/Designação : __________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________
Código Postal: ______________________ Freguesia: _______________________________________
Nº. Identificação Fiscal: ________________Telefone: _______________Telemóvel: _______________
Email: ____________________________________________________________________________

NA QUALIDADE DE TITULAR DO

(Assinale com X):

Alvará de Loteamento e Obras de Urbanização nº. _______________________________________,
Alvará de Obras de Urbanização nº. __________________________________________________,
Alvará de Trabalhos de Remodelação de Terrenos nº. _____________________________________
Relativo ao prédio sito em ____________________________________________________, freguesia
de ___________________________, requer a V. Exa. nos termos do artigo 53º do

RJUE - Regime

Jurídico de Urbanização e Edificação, que seja prorrogado o prazo de execução das obras a que se
refere o alvará acima mencionado, o qual terminou a __________/__________/__________

com o

seguinte fundamento:
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não ser possível a sua conclusão dentro do prazo estabelecido
por a obra se encontrar em fase de acabamentos
em consequência de alteração de licença ou comunicação prévia

__________________________________________________
para o que anexa fotocópias do livro de obra, certificado de industrial de construção civil actualizado,
seguro de acidentes de trabalho

Cascais, ____ de ______________ de _______

O Requerente,

_________________________________________________________________

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão nº. _______________________, válido até _____/______/______,

Fatura / Guia nº ____________ / 20____
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