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Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil 

 

Nome/ Designação _________________________________________________________, 

estado civil,_____________ ,profissão ___________________, NIPC/NIF n.º ______________, 

B.I./ C.C./Pass. nº ______________, válido até ____/ ____/ ____, residência / sede: 

_____________________________________________, Cód. Postal: _______-______,freguesia 

de _______________________________, concelho de _______________________________, 

Tel./Telem: ______________________, vem requerer a V. Exa., se digne atender às seguintes 

petições abaixo assinaladas: 

 -oterceD olep otsopsid o moc edadimrofnoc me ,olos ed oãçazilibom arap oãçazirotuA □

 moc ,ohluJ ed 91 ed ,31002/69 ºn ieL-oterceD o moc odagujnoc ,lirbA ed 82 ed ,98/931 º.n ieL

 ed aerá amun ,)a(_______________________ ed oãçazirobrA / orreta /oãçavacse à atsiv

 moc otnemaovop ed edadiunitnoc moc ,sam roirefni uo ah5,0 a roirepus ajes oãçazirobra a osac( .ah__________

 ed 91 ed 3102/69 ºn ieL-oterceD on otsopsid o emrofnoc ,FNCI oa odigirid res áreved odidep o ,ah5,0 a roirepus oãsnemid

)ohnuJ  

□ O solo, objeto de mobilização, _______foi percorrido por incêndio há _________ e 

encontrava-se revestido da (s) seguintes ( s) espécie vegetal (ais) _______________________. 

(caso tenha sido percorrido por incêndio à menos de 10 anos, o pedido deverá ser dirigido ao ICNF, conforme o disposto no 

Decreto-Lei nº 96/2013 de 19 de Junho) 

 □ Emissão de Parecer quanto à plantação de _________________________ ((iinnddiiccaarr  aass  

eessppéécciieess)), conforme previsto o disposto no Decreto-lei nº 96/2013, de 19 de Julho, numa área 

_________ ha, anexando o respetivo projeto. 

Técnica de mobilização a utilizar: 

□ Limpeza manual de matos, □ Limpeza mecânica de matos, □ Ripagem, □ Lavoura 

contínua, □  Ripagem Cruzada que nunca será efetuada segundo as linhas de maior declive, □ 

Armação do terreno em vala e cômoro. 
 

Declaração 

 Para tanto, declara que tem perfeito conhecimento das normas expressas no Decreto-Lei 

nº 124/2006, de 28 de julho, atualizado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro, que define 

as regras a ter nas arborizações no que concerne à defesa da floresta, pessoas e bens contra 

incêndios. 



 

Mobilização de Solos PO.07-IM.02.00 

 

PG.02-IM.02.00  Página 2 de 2 

Descrição matricial do (s) prédio (s): 

1) Prédio rústico, denominado _____________________, da Freguesia de _________________, 

com a área de ______________, a que corresponde o artigo nº ___________. 

2) Prédio rústico, denominado ___________________, da Freguesia de ___________________, 

com a área de __________, a que corresponde o artigo nº __________.  

3) Prédio rústico, denominado ________________, da Freguesia de ______________________, 

com a área de _____________, a que corresponde o artigo nº ___________.  

4) Prédio rústico, denominado ________________, da Freguesia de ______________________, 

com a área de ______________, a que corresponde o artigo nº ___________. 

Arganil, ______de__________________ de ______. 

 

O Requerente, 

 

_____________________________________ 

(Assinatura conforme o BI, CC, Passaporte) 

 

 

Documentos a anexar: 

 BI/ CC/ NIF; 

 Localização e identificação do prédio em: 

  planta com escala mínima 1:25.000, ou; informação digital nos formatos shapefile (*.shp) ou “Google Earth” (*.kml / *.kmz), 

com sistema de coordenadas utilizado perfeitamente identificado (entrega em CD ou envio por correio eletrónico para 

gtf@cm-arganil.pt); 

 Identificação matricial do prédio.; 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Pagou €___________, _____, guia de pagamento nº ___________, em ______/_______/________, o funcionário _______________________________ 

REGISTO DE ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO/DECISÃO 

   Conforme a informação. 

Entrada Nº      

Data     Data: _____/_____/_________ 

O funcionário:     O Presidente/ Vereador, 

 
 

  
 _________________________ 

 


