
 
 

Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 

(1) - Nome do requerente, seja pessoa singular ou colectiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade 
e apresentar documento que a tanto o autoriza; (2) - Proprietário, mandatário, usufrutuário, superficiário, promitente comprador; (3) – Riscar o que não interessa; 
(4) – Identificar o objecto do pedido; 

Modelo Prorrog ELEM - DOUSU2021 
 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
(Art.º 20º, n.º 5 e Art.º 76º, n.º 2 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e Código do Procedimento Administrativo) 

 
REGISTO DE ENTRADA DESPACHO 

 

Reg.n.º_______Liv.º________ 

Proc.º n.º______N.ºDoc._____ 

_________________________ 

_________________________ 

_____/______/20____ 

O FUNCIONÁRIO, 

………………………………… 

 

Para Gestor de Procedimento / Juntar ao processo e informar 

________________________ 

________________________ 

 

_____/______/20____ 

O DIRETOR do DOUSU, 

……………………………….. 

 
Ex.mo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Avis 

 

R
E

Q
U

E
R

E
N

T
E

 (1) _____________________________________________________________________________, 

contribuinte fiscal n.º__________________, com sede/morada no(a)/em______________________ 

_______________________________________________________________________________, 

telefone ________________________ e endereço electrónico_____________________________, 

na qualidade de (2) _________________________, titular do Processo n.º ____/______ 

 

P
R

E
T

E
N

S
Ã

O
 Vem requerer, com os fundamentos abaixo indicados a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, por mais 

________(dias/meses/ano) (3), para (4): 

       Apresentação dos elementos solicitados pelo Of.º nº. _____ de ___/___/______ 

       Apresentação de alegações em sede de audiência prévia, promovida nos termos do C.P.A. 

       Apresentação dos Projetos de Especialidade e outros estudos, nos termos do n.º 5 do Art.º 20º 

do RJUE 

       Requerer a emissão de Alvará de Licença, nos termos do n.º 2 do Art.º 76º do RJUE 

       Requerer a emissão do Alvará de Autorização de Utilização, nos termos do n.º 2 do Art.º 76º do 

RJUE 

       ____________________________________________________________________________ 

 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    Autorizo que as notificações no âmbito desta comunicação sejam realizadas por via electrónica, nos 

termos do Art.º 121º do RJUE 

Pede deferimento, 
 
_____/_________/20____ 
 
O REQUERENTE, _____________________________________________________________________________________________ 
 
C.Cidadão/B.I. n.º................................., Válido até ......./......../............. 


