Registo de entrada
Nº__________Liv.º______
Proc.º N.º__________
Em ___/___/___
OFunc.º_______________
___

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

___.ª Prorrogação do prazo de

Identificação do
Munícipe

STA – Modelo 2

Autorização

Licença de obras

Nome:
Estado civil:

Morada:

Código Postal:

Freguesia:

Telefone:

Nº Contribuinte:

Nº B.I.:

/

Data de Emissão:

Na qualidade de

(1)

Profissão:
/

Arq. Identificação:

______________________, vem requerer a V.ª Ex.ª a

______ dias, do prazo do alvará de

Autorização

(2)

____. ª prorrogação, por

Licença de obras nº _________/_________ , emitida em

____/____/_____, cujo prazo termina em ____/____/_____ , cujo prazo termina em ____/____/_____ , a que

Objecto do Requerimento

respeita o processo n.º_________/_________, apresentado em nome do (3) _______________________________
_____________________________________ e relativo à obra de
________________, situada n___

(5)

(4)

____________________________________

_____________________________________________________________ ,

na localidade de ______________________________ freguesia de ____________________________________ .
Para execução dos trabalhos (6) ______ pretende ocupar a via pública com (7) _______________________,
pelo prazo de _____ dias, com a área de __________ m 2 ( _____x_____ ms.) e

(6)

______ pretende instalar

(8)

____________________________________________________________________________ em ______ metros.
(9)

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Pede deferimento,
O Requerente
Castro Verde,

de

de

(1)

(2)

(3)

(4)

Conforma os casos , proprietário, arrendatário ou mandatário. Indicar, conforma os casos, 1.ª ou 2.ª. Do requerente ou de … Indicar
(5)
(6)
(7)
o tipo de obra que está a ser executada. No largo, rua, etc. Indicar pretende ou não pretende. Materiais de construção, amassadouros,
(8)
(9)
entulhos, caldeiras, gruas, etc. Andaimes, tapumes, etc. Espaço destinado a quaisquer outros elementos nomeadamente à indicação do
estado dos trabalhadores ou fundamentação do pedido.

A Preencher pelos
Serviços

Resolução

Conferi a assinatura pelo B.I. n.º ___________
de ___/___/_____.
O Func.º____________________

_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Emitido o alvará de licença n.º _______/______ ,
em ____/____/_____.
O Func.º ____________________

Em ____/____/ 20____.

O____________________,
____________________________

