MUNICÍPIO DE MEALHADA

DESTRUIÇÃO DO REVESTIMENTO VEGETAL
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Mealhada
Nome:
NIF:

B.I. N.º:

Data Nasc.:
N.º:

Emitido em:

Arquivo:

Morada:
Localidade:

Freguesia:

Concelho:
Fax:

Passaporte:

Código Postal:

Contactos:

Correio electrónico:

na qualidade de (1):

Arrendatário

Proprietário

pretende realizar no prédio sito em:
Localidade:

Freguesia:

descrito na Conservatória do Registo Predial de:

sob o(s) n.º(s):

e a área de
Requer a V/Ex.ª , o licenciamento para as acções de mobilização do solo a seguir assinaladas:
Acção de destruição do revestimento vegetal que não tenham fins agrícolas decorrente da plantação de :

Acção de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas de solo arável decorrente da
plantação de:

Para o efeito, junta os seguintes documentos:
Cópia do Bilhete de Identidade;
Cópia do Número de Identificação Fiscal da pessoa singular ou colectiva;
Cópia do Cartão de Cidadão;
Planta à escala 1:2000 ou 1:000 com a delimitação precisa do local objecto da pretensão ou planta à escala de 1:2000
ou 1:000 / testemunho;
Planta de localização e enquadramento à escala de 1:10.000, assinalando devidamente os limites da área objecto da
operação;
Extractos de plantas de ordenamento, zonamento e de implantação e das respectivas plantas de condicionantes dos
planos municipais de ordenamento do território, com a área da pretensão devidamente assinalada;
Memória descritiva e justificativa, esclarecendo devidamente a pretensão e calendarização da execução da operação.

Pede Deferimento
Mealhada,

de

de

O Requerente,_________________________________________
1 Apresentar documento comprovativo do direito que confira a faculdade de realização deste pedido.

01/DAJ/16

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS
ENTRADA

INFORMAÇÃO

DESPACHO

N.º DE REGISTO __________
EM _____ / _____ / ________
A FUNC. _________________

Base Legal:

Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril
N.º1 do art.º1
Altera o Decreto-Lei n.º 357/75 de 8 de Julho, relativo à protecção ao relevo natural, solo arável e revestimento vegetal.
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