REQUERIMENTO
Prorrogação de Prazo
Artigo 58º / 76º do D.L. 555/99, na sua atual redação
DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Proprietário

Arrendatário

Mandatário

Titular do direito de uso e habitação

Usufrutuário

Locatário

Outro

REPRESENTANTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Mandatário

Gerente

Administrador

Procurador

Outro

NOTIFICAÇÃO:
Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:
Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

n.º:

Lote, Andar:
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Possuindo um prédio sito na rua / praça

,

na localidade de

, na freguesia de
, inscrito na matriz

descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº
artigo

, que se encontra abrangido

pormenor / urbanização,

,
rústica / urbana sob o

pelo Plano Director Municipal de Tábua,

por alvará de loteamento e / ou

por plano de

propriedade horizontal.

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do disposto no artigo 58º do D.L. 555/99, de 16/12, na sua atual redação, a
dias / meses, relativa a:

prorrogação do prazo, por um período de
Licença / Comunicação prévia de obras
Licença especial para conclusão de obra
Obras de urbanização
Trabalhos de remodelação de terrenos
Licença para ocupação da via pública
Outro
OU

Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 76º do D.L. 555/99, de 16/12, na sua atual
redação, a prorrogação do prazo, por um ano, para requerer a emissão do alvará de:
Licença
Autorização de utilização

ANTECEDENTES

Não existem antecedentes processuais para o local em questão
Informação Prévia nº
Licença / Comunicação Prévia de Loteamento nº
Licença / Comunicação Prévia de Obras de Edificação nº
Autorização de Utilização nº
Outro

Tábua,

de

, de

Pede Deferimento, o Requerente,

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:
Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

em
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DECLARAÇÃO
(a preencher pelo técnico responsável da obra)

Requerente

,

Local da obra

,

freguesia de

, nome do técnico responsável
, portador do

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão nº

, de

/

inscrito na Associação Profissional

, sob o nº

/

,
.

1. Descrição do estado atual da obra:

2. A obra está de acordo com o Projeto aprovado e licenciado:

Sim

Não

3. Estimativa orçamental das obras a executar:

Tábua,

de

de

.

O Técnico
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