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Prorrogação de prazo para execução de obra
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

Identificação do requerente

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade:
NIF:

Identificação do representante

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de  identificação: Tipo de documento1: Validade:
NIF:
Na qualidade de2:

dados do prédio

Sito em:
N.º do art.º da matriz: da freguesia de:
N.º registo Predial:

pedido

Na qualidade de 3

do processo n.º vem requerer a V. Ex.ª que lhe seja concedida a prorrogação do prazo
para execução da obra referida por mais          dias       meses
Em virtude de não ter sido possível concluir as obras no prazo previsto devido a:

1 Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
2 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
3 Indicar a qualidade em que se apresenta. (proprietário, usufrutuário, locatário, mandatário ...)
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Documentos em anexo

 Livro de obra
 Alvará de licença ou recibo de admissão
 Alvará de empreiteiro
 Seguro do empreiteiro

Pede deferimento
Data  O Requerente
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