
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Prorrogação de prazo de alvará - Licenciamento/Comunicação prévia de obras de edificação (artº 58º RJUE)

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório

Pedido:

Pág. 1/2

, pelo prazo de

Vem requerer a V. Exª a prorrogação de prazo do alvará de licenciamento de obras n.º 

acabamentos  

de

que diz respeito ao processo n.º

NOTAS

Mod.URB108.1

meses, para a execução das seguintes obras de 

em virtude de não ter concluído a obra no prazo 

previsto por

Morada*

Identificação do Requerente:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

Tel./ Telef.*

Na qualidade de: Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

O Requerente,
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Elementos que devem acompanhar o Pedido:

Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão;

Fotocópia do Cartão de Contribuinte;

Calendarização da execução da obra;

Recibo da última liquidação ou declaração da seguradora atestando a validade do seguro (quando exigível);

Declaração do técnico responsável sobre o estado atual da obra ou registo complementar no livro de obra com a entrega de 
fotocópias.

Nos termos previstos na Lei nº 100/97, de 13 de setembro (deverá apresentar recibo da última liquidação ou declaração 
da seguradora atestando a validade do seguro);

Indicação do nº de alvará emitido pelo InCI, I.P. (Instituto de Construção e do Mobiliário), com habilitações adequadas à 
natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a 
executar ou documento em formato digital dependente de registo no InCI;

Mod.URB108.1

Apólice de seguro de construção e comprovativo de pagamento, em vigor:

Apólice de seguro, em vigor, que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho e  
comprovativo de pagamento:

O Requerente,
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