Município de Baião
Câmara Municipal

GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS (LIMPEZA DE TERRENOS)
(nº 2 do artº 15 do D.L. 124/2006, de 28 de junho na redação atual)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Contribuinte nº
Freguesia

, com morada/sede em

de

,

Concelho

Código Postal

de

, Telemóvel

, E-mail

na qualidade de
,
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
Solicita a Vª Exa que se digne notificar o *1
proprietário,
arrendatário,
usufrutuário ,
outro (especificar)

para efetuar a gestão de combustíveis

(limpeza do terreno) que se encontram a menos de 50 metros da sua *1
estaleiro,

oficina,

outro edifício (especificar)

seguintes características de ocupação atual do solo :
Agrícola;

habitação,
com as

*1 - Assinalar a opção correta

Florestal (Terrenos ocupados por floresta, matos ou pastagens naturais);

Descrição da situação:

Área do terreno que pretende fazer a queimada (m2)

____________________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO
Nome
Contribuinte

nº

,com

morada/sede

em

, Freguesia de
Concelho

de

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

Código

Postal

PC-FLO-3-A

Município de Baião
Câmara Municipal

,

Telemóvel

,

E-mail

____________________________________________________________________________
LOCALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO, OBJETO DE DENÚNCIA
Morada

, Freguesia

de

, deste Concelho.

____________________________________________________________________________
ANEXOS/ELEMENTOS ENTREGUES (FACULTATIVOS)
Levantamento fotográfico
Planta de localização
Outro

Pede deferimento,

Aos,

O Requerente,

Ass. ________________________________________
(

)

NOTAS
A não identificação do proprietário implica uma maior morosidade no processo.
Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)
O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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