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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO DE FOGO-DE ARTIFÍCIO OU DE OUTROS 
ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS – Em espaços rurais ou 
urbanos (com pelo menos 15 dias de antecedência, em relação à 

data em que pretende realizar o evento) 

  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. Autorização de utilização de fogo-de-artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, nos termos 
previstos no artigo 97º., do Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades Diversas: 

Local para a realização da atividade: ______________________________________________________________________________________________________  

Freguesia de:  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Data proposta _______/_______/_______, _______/_______/_______,  _______/_______/_______,  _______/_______/_______,  _______/_______/_______ 

Medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas e bens:  __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR nº.  2 e nº. 5, artigo 97º., Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades 

Diversas 

o Cópia do C.C./B.I., com inscrição aposta da respetiva autorização, quando o pedido for enviado por correio ou via eletrónica 

o Autorização expressa do proprietário do terreno, acompanhada de fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão do 

proprietário, se o pedido foi apresentado por outrem 

o Fotocópia, com valor de informação, da descrição predial 

o Termo de responsabilidade de técnico credenciado em fogo controlado, responsabilizando-se pela vigilância e controle da 

atividade, ou na sua ausência, comunicação de equipa de bombeiros ou equipa de sapadores florestais informando que estarão 

presentes no local 

o Planta de localização à escala de 1:2000 com o local onde se vai efectuar a utilização do fogo-de-artifício ou outro artefacto 

pirotécnico assinalado a cor vermelha 

o Extrato da carta do PDM com a classificação de espaço 

o Comprovação documental de seguro de responsabilidade civil para o efeito 

o Cópia de documento de credenciação / alvará de empresa pirotécnica 

o Comprovação documental de que a corporação de Bombeiros territorialmente competente foi avisada 

o Pedido de licença especial de ruído, acompanhado dos pareceres obrigatórios da Junta de Freguesia e da entidade policial 

competente, GNR ou PSP, da área do evento. 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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Obs.: Caso se trate de espaço urbano, Declaração da Câmara Municipal a atestar em como se trata de espaço urbano, a fim de ser 

presente junto da GNR. 

(nº. 4, artigo 96º.: Em todos os espaços rurais, sempre que se verifique o índice de risco temporal de incêndio de níveis muito elevado e 

máximo e durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou de outros artefactos pirotécnicos – deverá ser objecto de 

autorização municipal). 

O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

Após recepção do requerimento e nos termos do nº. 7, do artigo 97º., do Regulamento Municipal de Licenciamento e 

Fiscalização de Atividades Diversas, é solicitado parecer, o qual possui carácter vinculativo: 

a) Área de Desenvolvimento Local, Recursos Florestais e Proteção Ambiental (no prazo máximo de 5 dias da recepção do 

presente requerimento): Parecer datado de ______/______/______ 

Parecer recepcionado em ______/______/______; Favorável ____, Desfavorável ____. 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______      INDEFERIDO ______ 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________      ________/________/________ 

BALCÃO ÚNICO 

Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

Atribuída a Licença Nº. ___________/201___, datada de _______/________/_______, com validade até _______/_______/_______. 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 

Em ________/________/20______ 


