MOBILIZAÇÃO DE SOLOS

Registo de Entrada:
Regº nº _______, livro nº ____
Pº nº ___________/ ________
Em ____/_____/200___
O Funcionário,
____________________

Informação Final:
O
pedido
_____
está
devidamente
documentado
para ir a reunião de Câmara.
Em ____/_____/200__
O Vice-Presidente,
____________________

Ex.mo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
PENELA
_____________________________________________________, contribuinte nº ____________________,
com residência/sede em _______________________________________________________, freguesia de
_______________________, concelho de _____________________, com o código postal _____________
___________________, possuidor do Bilhete de Identidade nº _______________, de ____/____/____, do
Arquivo de Identificação de ______________________, com o telefone/telemóvel n.º _______________,
na qualidade de ___________________________, pretendendo arborizar/rearborizar (riscar
interessa)com

o que não

___________________________________________________, o(s) seguintes(s) prédio(s)

rústico(s), numa área de ___________:
- Prédio rústico inscrito na matriz sob o nº __________, com a área de ____________ m2, sito em
_______________________________, freguesia de _____________________, confrontando a Norte com
__________________________________ ; a Sul com _________________________________; a Poente
com __________________________________; a Nascente com ____________________________ ;
- Prédio rústico inscrito na matriz sob o nº __________, com a área de ____________ m2, sito em
_______________________________, freguesia de _____________________, confrontando a Norte com
__________________________________ ; a Sul com _________________________________; a Poente
com __________________________________; a Nascente com ____________________________ , vem
requerer a V. Exª, o licenciamento para as acções de mobilização de solo a seguir assinaladas, que ali
pretende efectuar:
- Lavoura contínua;
- Ripagem;
- Ripagem cruzada que nunca será efectuada segundo as linhas do maior declive;
- Armação do terreno em vala e cômoro;
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 - Construção de terraços a efectuar só nas zonas com declive superior a 25% e com respeito
pelos condicionalismos expressos na alínea h) do artigo 1º da Portaria nº 528/89, de 11 de Julho;
 -________________________________________________________________________________.
Para tanto, declara que tem perfeito conhecimento das normas expressas na Portaria nº 528/89, de 11 de
Julho, nomeadamente da proibição da utilização das técnicas de mobilização que sejam efectuadas
segundo as linhas do maior declive, além da interdição das mobilizações a menos de 30 metros das
linhas de água principais, onde só é permitida a arborização “ao covacho”.
Junto se anexam os seguintes documentos:
a) _________________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________

Pede deferimento.

Penela, _______ de ___________________ de 200__

O Requerente,
______________________________________
Informações dos Serviços:

Pago pela guia nº ______,
em ____/____/____

_______________
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