
Objecto do Pedido

Vem requerer a V. Ex.ª, a ____.ª prorrogação, por ______ dias, do prazo do alvará de  Licença de obras nº ______/
___________, emitida em ______/______/_________, cujo prazo termina em _____/_____/________, 
a que respeita o processo nº. ______/_______, apresentado em nome de _____________________________________ 
_______e relativo à obra de _________________________________________________________________________ 
na localidade de ___________________________, freguesia de ____________________________________________. 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Prorrogação  do Prazo 
Licença /  Comunicação Prévia 

N.º

Nome / Designação:

N.º de Contribuinte:

Domicilio/Sede:

Código Postal: Concelho:

Contacto preferencial: Segundo contacto: Fax:

Email:

Bilhete de IdentidadeCartão do Cidadão

Válido até: (aaaa/mm/dd)

-
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Município de Gouveia  
Av. 25 de Abril 
6290-554 Gouveia 
Tel.: 238 490 210 Fax.: 238 494 686 
Email.: geral@cm-gouveia.pt 
www.cm-gouveia.pt

Freguesia:

Pede Deferimento 
O(A) Requerente

(aaaa/mm/dd)Data:

Registo nº ___________/______ 
Data:  ____/____/_______ 
 O Funcionário 
____________________________

Licença de Obras Comunicação Prévia

Documentos a apresentar:

ASSUNTO:_____.ª Prorrogação do Prazo

Nota: O requerente tomou conhecimento 
dos elementos em falta

Assinatura __________________________________Data ____/______/___________

Livro de Obra devidamente preenchida;

Calendarização dos trabalhos em falta
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