
 

Loures,________________________________________ 

 
 

O Requerente,_____________________________________________________________ 
 

Notas: 

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar) 

2 Fundamentação do pedido 

 

 

URB. PROR 

Rua Ilha da Madeira 4/2674-501 Loures  

Tel.: 211 150 100 Fax: 211 151 709 

E-mail: dpgu@cm-loures.pt 

www.cm-loures.pt 

 

Prorrogação 

 
 

 

Nome/ 

Designação 

 

 
  

N.º CC / BI   N.º Contribuinte  

 

Morada/Sede  
   

Código postal  -    Tel.  
    

E-mail  Qualidade 

1  
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail. 

Vem requerer a V.ª Ex.ª nos termos legais:  

Para o prédio urbano / rústico, inscrito na respetiva matriz sob o artigo _______________________________ 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º ______________, em virtude de 2 ________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ prorrogação do prazo por __________ meses: 

Para apresentação dos projetos de especialidades; 

A prorrogação do prazo só pode ser autorizada por uma única vez e por período não superior a três 

meses. 

Para requerer a emissão do respectivo alvará; 

A prorrogação do prazo só pode ser autorizada por uma única vez. 

Para conclusão das obras; 

A prorrogação do prazo só pode ser autorizada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial, salvo se for consequência da alteração da licença ou admissão de 

comunicação prévia. 

Para conclusão das obras em fase de acabamentos; 

Para a prorrogação para a conclusão das obras / obras em fase de acabamentos, juntar: 

 Cópias do livro de obra com apresentação do original;  

 Declaração do Diretor Técnico Obra / Fiscalização Obra, em como os trabalhos estão a decorrer conforme os projectos aprovados;  

 Comprovativo actualizado do pagamento dos seguros de responsabilidade civil e de acidentes de trabalho; 

 Suporte Informático (conforme instruções no verso). 

 

Local de Intervenção 

Morada 

 

 

Freguesia 

 

Processo N.º                   
  

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Identificação do requerente 

mailto:dpgu@cm-loures.pt


Entrega de elementos em suporte digital, no âmbito do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro e Portaria 113/2015 de 22 de Abril, para processos 

instruídos a partir de 07/01/2015. 

 

Suporte Informático 

Documentos Designação dos Ficheiros 
Formato dos 

Ficheiros* 

Prorrogação Conclusão de Obras 

Livro de Obra 

Declaração do Diretor Técnico / Fiscalização Obra 

Seguro Responsabilidade Civil 

Seguro Acidentes Trabalho 

09_1_PRO_PRA_CONC PDF/A 

Conclusão de Obras e Obras em Fase de Acabamento 

Livro de Obra 

Declaração do Diretor Técnico / Fiscalização Obra 

Seguro Responsabilidade Civil 

Seguro Acidentes Trabalho 

09_2_PRO_PRA_ACAB PDF/A 

 
 

*Nota para Formato dos Ficheiros: 

 Em formato PDF/A e com assinatura digital. 

 


