Ex. mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Felgueiras

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / REPRESENTANTE
NOME / DENOMINAÇÃO

NIF/NIPC

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

CERTIDÃO PERMANENTE

-

DOMICÍLIO / SEDE

-

CAE
N.º

-

CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

FAX

REPRESENTANTE

NIF

IDENTIFICAÇÃO CIVIL

VALIDADE

TELEFONE

DOMICÍLIO

E-MAIL
CP

SÓCIO-GERENTE

MANDATÁRIO

OUTRO:

-

PROCURAÇÃO ONLINE

-

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
DOMICÍLIO ESCOLHIDO
OUTROS MEIOS DE
NOTIFICAÇÃO
Pessoas singulares

CP

-

No âmbito deste procedimento consinto que qualquer comunicação ou notificação seja efetuada por correio eletrónico
por telefone

por fax

(A notificação por telefone está sujeita a confirmação por carta registada no dia útil mediato.)

OBJETO DO REQUERIMENTO

Titular do alvará de a)
cuja validade termina a

n.º
/

/

/

, emitido por essa Câmara Municipal em

/

vem requerer a V. Ex.ª a prorrogação do prazo, por mais

/

meses.

O presente pedido é formulado com base no n.º 3 do artigo 53.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação – por não ter sido
possível concluir as obras dentro do prazo para o efeito estabelecido.
O presente pedido é formulado com base no n.º 4 do artigo 53.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação - a obra encontraem fase de acabamentos, conforme se pode verificar no respetivo livro da obra, que se junta por fotocópia..

Justificação do presente pedido:

a)

Licença, Comunicação Prévia

Pede deferimento.

O requerente,

Felgueiras, ______/____/______

__________________________________________________________________________

Conferi a identidade do requerente / representante pela exibição do C.C. / B.I.

O G.M.,

Confirmei a entrega dos documentos indicados pelo requerente.
Verifiquei e informei o interessado de deficiências na instrução do pedido; todavia, o interessado insistiu na sua entrega.

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

O G.M., _____________________________________________________
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