CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTEL
Instalação de forno para fabricação de carvão vegetal
Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Portel

Nome(a) ___________________________________________________________________,
com a identificação civil n.º _______________, emitido pelo arquivo de identificação de
__________ em ___/___/_____, contribuinte fiscal/pessoa coletiva n.º ______________,
residente/com sede em _______________________________________________________,
código postal ______ - ____, freguesia de ___________________, telefone n.º __________,
na

qualidade

de(b)

_______________

do

prédio

rústico

sito

em

____________________________, freguesia de _____________________, inscrito na
matriz predial ____________ da freguesia de _______________________, sob o artigo n.º
_______ e descrito na conservatória do registo predial de Portel sob o n.º _____________,
vem requerer a V. Exa. que se digne autorizar a instalação e construção de _____ forno(s) de
carvão, construção tradicional em terra com _____ metros de diâmetro, para produção não
industrial de carvão vegetal.
Dados da instalação
Instalação de ____ forno com inicio em ___ / ___ / _____ pelo período de ___ semanas.
Instalação de ____ forno com inicio em ___ / ___ / _____ pelo período de ___ semanas.
Instalação de ____ forno com inicio em ___ / ___ / _____ pelo período de ___ semanas.
Declaro que a lenha a utilizar é proveniente da limpeza, corte ou arranque de árvores, cumprindo a
legislação em vigor relativamente ao corte ou arranque de espécies integrantes da associação
climática da região, nomeadamente sobreiros e azinheiras, enquadrado na exploração agrícola e
florestal do prédio e que o produto final se destina a consumo próprio

Portel, ______ de ____________________ de ________
O requerente,
_____________________________________________________________
(a)– Identificação do (a) requerente
(b)- Proprietário ou titular de qualquer outro direito real sobre o prédio;
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ANEXO I
(elementos instrutórios)
Cópia da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao
prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos,
a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes
artigos matriciais.
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente do anterior
Cópia de documento de identificação civil
Planta de localização assinalando a localização provável do(s) forno(s)
Memória descritiva, se aplicável
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