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(b)
Indicar diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra.
(a)
(c)
(d)  
(e)
(f)
(g) 
(h)
(i)
(j)
Nome do diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra.
Indicação do nome do requerente ou comunicante. 
Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do cartão do cidadão / bilhete de identidade. 
Habilitação profissional do diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra.
Rua, avenida, número de polícia, etc.
Código postal.
Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.
Indicação da freguesia. 
Selecionar, conforme o caso: 1) emitido o recibo da comunicação prévia; 2) atribuído o alvará de licença. 
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Operações Urbanísticas - Requerimento
Pedidos de prorrogação
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 
 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
TELEMÓVEL
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer, no âmbito do Proc.º n.º
, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO, por 
meses, para:
-
PRETENSÃO 
Indique o período de prorrogação - n.º de meses - que considera suficiente para concluir a obra. Este período não poderá ser ser superior a metade do prazo inicial (Cfr. Art.º 58.º, 5 do RJUE).
Fundamentos do pedido:
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Para o efeito, junta os elementos abaixo assinalados.
Trabalhos por executar: 
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços.
Calendarização da execução da(s) obra(s).
Original do alvará de licença, para averbamento da prorrogação.
Cópia do livro de obra (Apenas das folhas já preenchidas).
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 98/2009 de 04/09.
Declaração do diretor de obra / diretor de fiscalização de obra - Mod_TR-DIROE9, em anexo - relativa à execução dos trabalhos.
Fotografias da(s) obra(s) no seu estado atual.
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
morador em
,
- 
,
contribuinte n.º
,
sob o n.º
,
- 
1) 
2) As condições da
;
.
,
,
(g)
,
com endereço em
,
,
(h)
(h)
(b)
(e)
(e)
n.º
cujo titular é
,
que  em  
,
inscrito na 
,
(f)
DECLARAÇÃO DO
(a)
declara, na qualidade de 
(d)
(d)
(d)
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,
(c)
,
Houve lugar a alterações durante a execução da obra?
(i)
DATA 
O TÉCNICO,
, válido até
n.º
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