Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula):
Nome ___________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
Nº Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão _______________________data de emissão / validade _______________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________
Na qualidade de:
Proprietário

Usufrutuário

Titular do direito de uso e habitação

Locatário

Superficiário

Mandatário

_________________________________________

Vem requerer a V. Exa., em conformidade com o RJUE - Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a
redação atual, prorrogação do prazo:
da resposta ao oficio/notificação n.º __/____ de __/ __/ ____, referente ao processo _____________;
da apresentação dos projetos de especialidades, em conformidade com o estabelecido no n.º 5 do artigo 20º do
RJUE, para o processo de Licenciamento nº ____ de ________;
da emissão de alvará de licenciamento (urbanização/edificação) ou de utilização, em conformidade com o
estabelecido no n.º 2 do artigo 76º, do RJUE, para o processo ________________.
da execução das obras de urbanização, em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 53º, do RJUE,
referente ao alvará/título de loteamento ____________, emitido com o prazo de _______ dias, prevendo-se para a
conclusão da obra mais ________ dias.
da execução das obras de urbanização em fase de acabamentos, em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do
artigo 53º, do RJUE, referente ao alvará/título de loteamento ___________. Mais declara tratar-se do segundo pedido de
prorrogação, encontrando-se a obra em fase de acabamentos, prevendo-se para a conclusão da obra mais _______ dias.
da execução de obras de edificação, em conformidade com o estabelecido no n.º 5 do artigo 58º, RJUE, para o
alvará/título __________. Mais declara tratar-se do primeiro pedido de prorrogação, do alvará emitida com o prazo de
_______ dias, prevendo-se para a conclusão da obra mais ________ dias.
da execução de obras de edificação em fase de acabamentos, em conformidade com o estabelecido no n.º 6 do artigo
58º, do RJUE, para o alvará/título ___________. Mais declara se tratar do segundo pedido de prorrogação, encontrandose a obra em fase de acabamentos, prevendo-se para a conclusão da obra mais _____ dias.
da execução de obras de edificação, em conformidade com o estabelecido no n.º 7 do artigo 58º, RJUE, para o
alvará/título __________, prevendo-se para a conclusão da obra mais ________ dias. Mais declara que o pedido de
prorrogação decorre:
de alteração à licença
da alteração aos projetos apresentados em comunicação prévia

de outro prazo _________________________________________________________________________________
Fundamentação:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Autorizo que:
as notificações no âmbito deste pedido sejam efetuadas por via eletrónica, nos termos do artº 121º do RJUE, para o
seguinte endereço de correio eletrónico:_______________________________________________
os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam cumulativamente enviados para os seguintes endereços de
correio eletrónico:
Autor do Projeto ___________________________________________________
Outro _______________________________________________________

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Requerente,

________________________________________________________________________________________________
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos,
nos termos do Artigo 256.º do Código Penal

DECLARAÇÃO DE CONSENTMENTO-RGPD
“Os seus dados pessoais, constantes neste requerimento, serão utlizados pelo Município de Moura para dar resposta aos seus pedidos e
para a instrução deste processo. Necessitando para isso, do seu consentimento expresso- Art.º7.º RGPD. Em termos de práticas de
privacidade, o Município de Moura, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados “. Assinatura_______________________________

