N.º Registo

Data:

Trabalhador/a:

Revestimento Vegetal

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
REQUERENTE
Nome:
N.º B.I/C.C:

Data de validade:

/

/

NIF/NIPC:

Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Telefone n.º

Telemóvel n.º

Correio eletrónico:
Representado
por:

☐ Procurador

☐ Locatário

☐ Superficiário

☐ Outro

REPRESENTANTE (preencher se aplicável)
Nome:
N.º B.I/C.C:

Data de validade:

/

Telefone n.º

/

NIF/NIPC:

Telemóvel n.º

Correio eletrónico:
Código de consulta da procuração online (www.procuracoesonline.mj.pt):
EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
Vem requerer a V. Exa, nos termos do n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, licença para a
realização das seguintes ações:
☐ Destruição do revestimento vegetal através de:
☐ Limpeza manual da vegetação.

☐ Limpeza mecânica da vegetação.

Descrição da maquinaria a utilizar:
☐ Mobilização de solo:
☐ Lavoura (contínua ou em faixa) com charrua

☐ Gradagem.

☐ Ripagem.

☐ Ripagem cruzada, que nunca será efetuada segundo as linhas de maior declive.
☐ Plantação à cova sem qualquer outra mobilização.
☐ Armação do terreno em vala e cômoro.
☐ Construção de terraços a efetuar só nas zonas com declive superior a 25% e com respeito pelos condicionalismos
expressos na alínea h) do artigo 1º da Portaria n.º 528/89, de 11 de julho.
☐ Outra. Especifique:
A realizar em terreno com a área total de
com a (s) espécie (s)
existente, do
prédio sito
predial
rústica
Registo

m2/ha(*), da qual pretende arborizar/rearborizar(*)

m2/há,

alterando/não alterando(*) o tipo e a composição do povoamento
, na freguesia de

, inscrito na matriz

da respetiva freguesia sob o artigo

Predial de

sob o n.º

, descrito na Conservatória do
.

(*) Riscar o que não interessa.
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☐ Tem perfeito conhecimento das normas expressas no anexo III da Portaria n.º 828/2008, de 8 de agosto, relativamente às B
Práticas Florestais, nomeadamente a utilização de técnicas e métodos de preparação e mobilização do terreno e plantação, de aco
com os normativos em vigor e demais exigências mínimas ambientais.
☐ Não pretende efetuar a abertura de novos acessos, nem a mobilização implica alterações de topografia no local.
☐ Na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.
☐ Autoriza o envio de eventuais notificações decorrentes deste requerimento para o(s) endereço(s) de correio eletrónico
mencionado(s).
☐ Declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.
Pede deferimento,

Vagos

de

O requerente/representante,

de

Assinatura:________________________________________________
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