A preencher pelos serviços

Registo nº.

Um concelho com vida,
um concelho com futuro.

Data

/
/

/

Técnico(a)

MOBILIZAÇÃO DE SOLOS / ARBORIZAÇÃO
EXMO SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

REQUERENTE
Nome
Residência
Código postal
N.º C.C./BI
Contacto telefónico

Lugar
Localidade
Emissão

Contribuinte
/

/

Arquivo

Email

REQUER

Pretendendo
arborizar
rearborizar o seu prédio rústico abaixo identiﬁcado vem, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei (DL) 139/89, de 28 de abril, requerer
o licenciamento para as ações de mobilização do solo a seguir assinaladas:

Caracterização do local
Rua / Avª :

Nº / Fração:

Lugar:
Inscrição CRP:

Artigo rústico:

Área:

Caracterização das ações
Espécie ﬂorestal a plantar:
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Um concelho com vida,
um concelho com futuro.

Caracterização do local
Operações preparatórias:

Operações de mobilização do solo:

Limpeza manual de matos

Lavoura contínua

Limpeza c/ grade de discos

Ripagem

Limpeza c/ corta matos

Abertura de covas

Caracterização das ações:
Tipo de maquinaria

Profundidade média (cm)

Declarações
Declara que tem perfeito conhecimento das normas expressas na Portaria n.º 528/89, de 11 de julho, nomeadamente da proibição da utilização de técnicas de mobilização que sejam efetuadas segundo as linhas de maior
declive, além da interdição das mobilizações a menos de trinta metros das linhas de água pricipais, onde só é
permitida arborização “ao covacho”, sem qualquer tipo de limpeza mecânica de matos e sem qualquer tipo de
mobilização do solo, e da proibição de plantação ou sementeira de espécies de rápido crescimento a menos de
20m terrenos cultivados e a menos de 30m de nascentes, terras de cultura de regadio, muros e prédios. Mais
declara que não pretende efetuar a abertura de novos acessos nem a mobilização implica alterações de topograﬁa no local.

Documentação obrigatória

ENTREGUE

Cópia do Registo na Conservatorio do Registo Predial ou outro documento que aprove a titularidade
do terreno;
Planta de localização à escala 1/25 000 com o local devidamente referenciado;
Extrato da fotograﬁa aérea com a parcela devidamente referenciada e à escala 1/5 000;

Pede Deferimento
Nazaré,

de

de

o requerente
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