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Pedido de prorrogação de prazo de licença / comunicação prévia de 

construção 

PRORROGAÇÃO 

PRORROGAÇÃO PARA ACABAMENTOS 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Preencher com letra maiúscula) 

Nome/Designação : __________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________________ Freguesia: _______________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal: ________________Telefone: _______________Telemóvel: _______________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

 

Na qualidade de proprietário da obra sita em _____________________________________________ 

____________________________________________, freguesia de __________________________ 

conforme processo / comunicação prévia admitida nº. _______________/_____ e licença 

nº._____________/______, cujo prazo de execução termina no dia  ______/____/______, requer, ao 

abrigo da legislação em vigor, se digne prorrogar-lhe o prazo de execução pelo período 

de_________________ , para o que anexa os seguintes documentos: 

Nova calendarização dos trabalhos 

Termo de responsabilidade do director de obra quanto ao cumprimento do projecto em obra 

Fotocópia do alvará de licença ou da admissão da comunicação prévia 

Fotocópias do livro de obra (folhas preenchidas) 

 
Registo n.º________________ 
  
Data _____/_______/____________ 

 
O Funcionário 
 
 _________________________ 
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 Fotografias actuais da obra 

  Apólice de seguro de acidentes de trabalho da empresa que se encontra a executar a obra 

 1 Exemplar de todo o processo em formato digital (pdf) 

 

O prazo constante da calendarização apresentada inicialmente não foi cumprido, devido a factos 

relacionados com ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Pede Deferimento, 

 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  nº. _______________________, válido até _____/______/______, 

                                               

Fatura / Guia nº ____________ / 20____    

           

 


