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REQUERENTE 

 NIF / NIPC:  

Nome/Designação:  

Morada / Sede:  n.º  andar  

Cód. Postal:               -  Localidade:  

Telef./Telem:  FAX:  E-mail:  

Qual. Titular:  

Pass. / C.C./B.I. N.º:  Data Validade:  Arquivo Identif.:  

 
OBJECTO DO REQUERIMENTO: (Assinalar com “X” os campos necessários) 

 
De acordo com o V/ Regulamento de Trânsito, Circulação e Estacionamento de Duração Limitada do Município de Arganil, 
vem requer a V.ª EXª., Licença no âmbito da atividade de extração de madeira. Para o efeito informa o seguinte: 
 

 O local onde se procederá à extração de madeira será em ________________________, freguesia de 
_________________________________, sendo utilizados os caminhos para o transporte da mesma, os 
seguintes:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 Período necessário para a extração de madeira: 

          Data prevista para início: ______/______/______, Data prevista para o términus:______/______/______ 

 Descrição do equipamento de sinalização rodoviária (caso o trânsito tenha de ficar condicionado): ________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Ocupação da via pública (No caso de ocupar a via pública para depósito temporário de madeira): 

            Área pretendida (m2): Frente ___________metros X Fundo ___________metros = _______________m2 

 

 Prestação de caução no valor de €____________,______, em  numerário, em  cheque nº 
___________________.  

 

Documentos a apresentar: 

 Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte; 

 Nº de Identificação Fiscal; 
 

Documentos a anexar: 

 Planta de localização do terreno; 

 Planta com o troço da via pública a condicionar e vias alternativas a utilizar pelo trânsito automóvel (caso o troço fique 
condicionado); 

 Documento comprovativo do destacamento da força policial para o local (caso o troco fique condicionado); 
 
 
 

Arganil, ______de _________________de________ 
 
         O Requerente, 
 
 

_______________________________________________________ 
(Assinatura conforme BI/ CC/ Passaporte) 

 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Guia de pagamento nº _____________________________,     data ______/______/_________,  o funcionário _____________________________ 

REGISTO DE ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO/DECISÃO 

   
 - DEFERIDO                 - INDEFERIDO 

Entrada Nº  
 

 Conforme a informação. 

Data  
 

 
Data: _____/_____/_________ 

 O funcionário: 

 

 
 O Presidente/ Vereador, 

  
 _________________________ 

 


