
MODELO N.º 11 

1  Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Mandatário, etc. 
 

 
 
 
 

             
 
                 MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                 Câmara Municipal 

 
Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DAS 

ESPECIALIDADES/ EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – EDIFICAÇÃO 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação............................................................................................................................................................................ 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por.................................... em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede........................................................ 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia ................................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ....................................................... 

Telefone n.º ................................................ Fax n.º .................................................... E-mail ........................................................... 

representado (a)  por ................................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ........................................................................................................ 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ............................................................................ 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ............................................................................................................ 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de ..................................................1, do prédio para o qual   foi aprovado o projecto de arquitectura    

 foram licenciadas as obras de edificação/  foi autorizada a sua utilização, através do 

processo......................................., vem solicitar a V. Ex.ª se digne conceder a prorrogação do prazo a seguir indicada. 

3. TIPO DE PRORROGAÇÃO E FUNDAMENTOS 

 Prorrogação, por um período de............................ meses (não superior a três meses) ao abrigo do disposto no nº 5 

do artigo 20.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de 

Março, para apresentação dos projectos de engenharia das especialidades das obras de edificação.  

 Prorrogação, por um período de............................ meses (não superior a um ano) ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 76.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de 

Março, para requerer a emissão do alvará de  licença das obras de edificação/  autorização de utilização. 

O pedido de prorrogação do prazo, prende-se com os seguintes motivos:  
............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

PEDE DEFERIMENTO 

Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura ............................................................................................................................................................................................ 

 

Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º ......................................................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ............................................................................................................................. em ........../........../.........., 

O Funcionário Municipal ....................................................................................................................................................... em ........../........../.........., 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., (n.º 22 do artigo 1.º 

do Capítulo I da TTM) - O Funcionário Municipal ........................................................................................................................................................  

 


