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Vem requerer, no âmbito do Processo n.º                                           , PRORROGAÇÃO DO PRAZO, por                                        , para:
Fundamentação do pedido: 
ANTECEDENTES
cujas taxas foram pagas através da Guia n.º 
1.ª Prorrogação do Prazo, nos termos do n.º 3 do artigo 53.º ou n.º 5 do artigo 58.º do RJUE
2.ª Prorrogação do Prazo, nos termos do n.º 4 do artigo 53.º ou n.º 6 do artigo 58.º do RJUE
Prorrogação do Prazo, nos termos do n.º 5 do artigo 53.º ou n.º 7 do artigo 58.º do RJUE 
Execução de obras de urbanização / edificação:  
Descrição dos trabalhos a realizar:            
Outras prorrogações: 
Apresentação do pedido de emissão do alvará, nos termos do n.º 2 do artigo 76.º do RJUE, de: 
Apresentação dos projetos das especialidades, nos termos do n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 - RJUE
/ 
, emitido em
de
/
/
/
/
, cujo prazo termina em
/
/
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
NOME / DESIGNAÇÃO          
RESIDÊNCIA / SEDE          
LOCALIDADE          
FREGUESIA          
CÓDIGO POSTAL              
N.º BI / CC / PASSAPORTE          
CÓDIGO ACESSO À CRC            
E-MAIL          
-
MUNICÍPIO          
CONTRIBUINTE N.º         
AUTORIZO O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO:
E-MAIL 
NA QUALIDADE DE 
CONTACTO TELEFÓNICO 
FAX 
PRETENSÃO
/ 
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Azambuja, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Azambuja, consulte o nosso site http://www.cm-azambuja.pt ou envie e-mail para arebelo@cm-azambuja.pt.
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