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PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

         
         Ex.mo Senhor: 

                                                                   Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 

 
Requerente (nome) _________________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ______________, residente em (Rua/Avª) 

___________________________________________________________________ 

(n.º/lote)_____, (andar)____,(localidade)__________, (cód.postal)______- ______,Freguesia 

de _____________, Concelho de _______________,com o telefone n.º ______________, 

portador do BI/CU n.º __________ datado de ______/______/_____, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de ________________________, na qualidade de:__________________ 

requer a V. Ex.a, digne Prorrogação do prazo para: (escolha opção): 

 - Entrega dos projetos de engenharia das especialidades, nos termos do n.º 5 do 

Artigo 20º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção em vigor, 

referentes ao Processo n.º _________/____ na sequência do projecto de Arquitectura 

aprovado por despacho do Sr. Presidente da Câmara de ___/___/___ e transmitido ao 

requerente pela notificação n.º _______ de ____/____/____.  

 -  _____ª Prorrogação , nos termos do Artigo 58º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com redacção em vigor, por um prazo de _________ (dias) do prazo fixada no 

alvará de licença / comunicação prévia apresentada (riscar o que não interessa) de obras de 

__________________________n.º________/____ de ____/____/_____ vigente por um 

prazo de _______(dias) e referente ao processo n.º_________/_____. 

 - Solicitar emissão de Alvará, nos termos do n.º 2 do Artigo 76º do Decreto-Lei N.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com redação em vigor, por um prazo de _________ (dias) 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: _______/________/______  
 Registado sob o n.º:   ________________ 
                     O Trabalhador, 

___________________________ 
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referente ao processo n.º ________/____ de ____/____/____deferido em ____/____/______ 

por despacho do Sr. Presidente da Câmara, comunicado ao requerente através de 

notificação nº__________ de ____/____/______.  

 - 

Outros__________________________________________________________________ 

 

O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade. 

 

 

 

Pede Deferimento, 

 

 

Seia, _____ de ______________ de 20_____ 

 

O Requerente, 

 

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


