
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A39.01 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE EXTENSÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
(D. L. 26/2010 de 30 de Março, Artigo 3º nº 1) 

 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 
 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

tendo apresentado nessa Câmara Municipal um pedido para2  ___________________________________  

do prédio abaixo identificado que corresponde ao Alvará de Licença nº _________ com um prazo concedido 

de _____ anos, requer a V. Ex.ª, ao abrigo do regime excepcional de extensão de prazos, estabelecido no 

nº 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 26/2010, que seja concedida a extensão do prazo estabelecido para o 

dobro. 

Declara o requerente que a obra em execução cumpre o projecto a que se refere o Alvará de licença citado. 

 

Pede Deferimento, 

 
Albufeira, _____ de _________________ de 20___ 

 
 

O Requerente 
 

__________________________________________ 

                                                 
1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 Construção, Alteração, Ampliação, Reconstrução, etc… 

Prédio 

� Urbano � Misto � Rústico � Lote nº _______  

inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº ________________. Com a área de ____________ m2,  

sito em  _______________________________________________________________________________  

correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da freguesia de  _____________________  

 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº __________. 

GUIA Nº  __________________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  



 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 
encontram em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário______________________ 

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

Resoluções 
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