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Pede 
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PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS 
Nos termos do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Na qualidade de 

 Concelho Código Postal 

Telefone 

Nome 

Morada Fiscal   

Localidade 

N.º Identificação Fiscal

E-mail

Telemóvel 

Autorizo o envio de ofícios e notificações decorrentes deste processo por correio eletrónico, para o endereço identificado no
presente requerimento, dispensando outros meios de comunicação.

Autorizo que os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam, cumulativamente, enviados por correio eletrónico para o
técnico responsável pelo projeto

         do n.º           do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, A caducidade da licença foi declarada, nos termos da alínea 

de 16 de dezembro, na sua atual redação.

TRABALHOS A EXECUTAR: 

Vem requerer a V. Ex.ª a concessão de licença especial, pelo prazo de  meses, para a conclusão das obras a realizar no 

prédio sito no(a) Rua ou Lugar

 , que foram iniciadas no âmbito do processo de obras freguesia de 

 , apresentado em nome de 

localidade de 

n.º              /  

para  

emitido(a) em                /                /                   cuja validade terminou

e relativo à obra de 

a qual foi emitido o alvará de obras n.º     /

em       /        / 

PRETENSÃO 

, juntando para o efeito, os elementos constantes na Norma de Instrução de Processos.
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