MOD-O-05

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA

LICENÇA
AUTORIZAÇÃO DE OBRAS

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome Individual/Designação da Firma _______________________________________________________________,
Domicílio/sede _________________________________________________________________________________, Freguesia
_______________________ Código Postal _______ – _______ Localidade ______________________________
(Nome Individual) – BI n.º __________________ emitido em ____ / ____ / _____ Arquivo ___________________________
N.º Contribuinte _________________________
(Pessoa Colectiva) – NIF N.º _____________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Na qualidade de _______________________________________ Representada por ______________________________ B.I.
n.º _________________ Emitido em ____ / ____ / _____ no Arquivo de Identificação ____________________________

2. PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.a, nos termos do n.º 2, do Art.º 53º e n.º 4, do Art.º 58º, do Dec.-Lei n.º 555/99 de 16/12, com
redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 177/01 de 04/06, a prorrogação do prazo por mais _________ dias, da
licença /
Autorização de obras, correspondente ao processo n.º _____________, com emissão em _____ / _____ / _____,
cujo prazo termina em ______ / _______ / _______,
que se encontra em nome de
_____________________________________
______________________________________, sito na Rua __________________________________________________, da
localidade de _____________________________.
Pelo motivo de 1) ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1) Indicar o motivo da prorrogação

3. OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
Para
a
execução
dos
trabalhos
2)
______
pretende
ocupar
a
via
pública
com
3)
__________________________________, pelo prazo de ______ dias, com a área de _____ m2 ( ____ x ____ m) e 4) _____
pretende instalar 5) __________________
___________________________ em _____ metros.
2) Não pretende ou pretende
3) Materiais, entulhos, gruas, etc.
4) Não pretende ou pretende
5) Andaimes, tapumes, etc.
Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para
representar
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