REGISTO DE ENTRADA
N.º _____________
DATA: _____ / _____ / _______
Proc. N.º _____ / _____ / ______
Classificação: _______________

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

Rbr. ______________________
Fatura N.º __________ / ______

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA:
 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES E OUTROS ESTUDOS
 EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
 VALIDADE DE DECISÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bombarral

Imp-DOPU/GU-09-01_B1 (nov2021

Nome ______________________________________________________, contribuinte fiscal
n.º _________________, BI / CC n.º________________, com sede / morada em
___________________________________________________ n.º/ Lote ____, andar _____,
localidade _________________, código postal ______ - _______, freguesia ____________
_________________ telefone _______________, fax ______________, endereço eletrónico
______________________________________, na qualidade

de  proprietário  outro

_______________________, do prédio situado em (1) ______________________________
________________________________________, localidade ________________________
código postal _______ - _____, freguesia ________________________________________,
com  projeto aprovado  informação prévia aprovada, em reunião do dia ____/____/______
correspondente ao processo n.º______/_____/_______, em nome de ___________________
__________________________________________________________________________.
Requer a V. Exª. que se digne conceder a prorrogação do prazo a seguir indicado:
 Prorrogação por um período de ________ meses (não superior a três meses) ao abrigo do
disposto no n.º 5 do artigo 20.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação vigente,
para apresentação dos projetos das especialidades e outros estudos das obras de
edificação suprarreferidas.
 Prorrogação por um período de ________ meses (não superior a um ano) ao abrigo do
disposto no n. º2 do artigo 76.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação vigente,
para requerer a emissão do alvará de licença das obras de edificação/demolição
suprarreferidas.
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O pedido de prorrogação do prazo, prende-se com os seguintes motivos: _______________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
 Prorrogação do prazo de validade de decisão da informação prévia, através da emissão
de declaração em como se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à
decisão favorável do pedido, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 17.º do DL n.º 555/99,
de 16 de dezembro, com a redação vigente.
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 Autorizo que utilizem os meios de comunicação acima mencionados para efeitos de
notificação, designadamente o endereço eletrónico.
 Anexo documentos de acordo com a NIP-DOPU/GU-09-01.
(1) Indicar o endereço completo;

A/O Requerente,

Data: ____ / _____ / ______

Assinatura: ___________________________________

Foi exibido o B.I ou C.C n.º __________________, válido até ___/____/_____.
A/O funcionária/o: ______________

Página 2 de 3
Divisão de Obras e Planeamento Urbanístico – Setor de Planeamento e Gestão Urbanística
Telf.: 262 609 020 | Fax: 262 609 041 | E-mail: obrasparticulares@cm-bombarral.pt
Praça do Município | 2540-046 Bombarral
www.cm-bombarral.pt | www.facebook.com/municipiodo.bombarral
NIPC: 506 800 580

Imp-DOPU/GU-09-01_B1 (nov2021

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARECER

DESPACHO
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