
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

 

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a), tendo obtido  - o alvará de licença de obras;  - a certidão de 

admissão n.º ____________, emitido(a) em ____/____/20____, válido(a) até ____/____/20____, em cuja 

validade não foi possível concluir todos os trabalhos em virtude de ___________________________________ 

________________________________________________________________, vem requerer a V.Ex.ª:  

1 -  Se digne autorizar a prorrogação do prazo por mais _______ meses, para conclusão da obra (nos 

termos do n.º 5 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, o 

período não pode ser superior a metade do prazo inicial); 

2 -  Uma nova prorrogação do prazo por mais _______ meses, atendendo a que falta apenas concluir 

pequenos trabalhos de acabamentos (nos termos do n.º 6 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na sua atual redação); 

3 -  A prorrogação do prazo por mais _______ meses, a fim de poder executar os trabalhos de correção 

ou de complemento, face à exigência da Comissão de Vistorias. 

Os trabalhos em falta são: ____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________. 

 

ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 8.23 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 

 

 

REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO PARA OBRAS  

 


