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EDITAL 
 

CLASSIFICAÇÃO DE ARVOREDO DE INTERESSE PÚBLICO 

 
  

O Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), nos termos conjugados do n.1, do art.º 12.º, da Lei Politica Florestal (Lei n.º 

33/96, de 17 de agosto), das alíneas a), f), i), q), r), z), ab) e ac) do n.º 2, do art.º 3, da Lei Orgânica do ICNF, I.P. (Decreto-Lei n.º 135/2012, de 29 de junho) da Lei n.º 53/2012, de 

5 de setembro e respetiva regulamentação (Portaria 124/2014 de 24 de junho) e atento ao disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 3, do art.º 112., do Código do Procedimento 

Administrativo, torna público e procede à adequada notificação dos respetivos destinatários, o seguinte: 

 

1. Notificam-se todos os interessados do projeto de decisão relativo à classificação de interesse público, de um 

exemplar isolado da espécie Fraxinus angustifolia Vahl, localizado junto à cerca do Mosteiro de Alcobaça e ao curso 

d`água designado por “Levadinha”, União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, distrito de 

Leiria, pertencente à Câmara Municipal de Alcobaça, conforme o disposto no n.º 5, do art.º 16, da Portaria n.º 

124/2014 de 24 de junho, que procede à regulamentação da Lei 53/2012, de 5 de setembro, que aprova o regime 

jurídico de classificação de arvoredo de interesse público. 

 

2. Por este edital ficam os interessados notificados que o prazo de pronúncia em relação do projeto de decisão é de 15 

dias úteis a contar da data da sua afixação. O projeto de decisão está anexo ao presente Edital e faz parte integrante 

do mesmo. 

Lisboa,                         

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Nuno Sequeira  

(Por delegação, vd. Despacho n.º 7183/2020, de 15 de julho)  

 

 

 

Em anexo: Projeto decisão 
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