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Requer, no âmbito do Proc.º n.º
, a elevação para o dobro do prazo de execução da obra que
-
Trabalhos por executar: 
Para o efeito, junta os elementos abaixo assinalados.
.
termina em
PRETENSÃO
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Original do alvará de obras, para averbamento da extensão do prazo.
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.
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. 
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