MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

REGISTO DE ENTRADA
Nº: _______ Livro: __________

Pedido de Parecer à Comissão Nacional de Defesa da Floresta

Em _____ / _____ / ________

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
de Vila Nova de Poiares

REQUERENTE
Nome: _______________________________________________________________________ NIF / NIPC: ____________________
Residência/Sede: ___________________________________________________________________ Nº: ______, Andar: _________
Sítio / Lugar: ________________________________Código postal: _____-_______ __________________________
Telefone: ________________

E-mail: ________________________________, proprietário do prédio inscrito no Serviço de Finanças de

___________________, com o Artigo Matricial n.º __________________, registado na Conservatória do Registo Predial de ___________
___________________ sob o n.º __________________, vem solicitar à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Vila Nova de Poiares, nos termos do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que procede à sétima alteração ao
Decreto- Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, a apreciação do processo de obras referente a
____________________________________________________________ (operação urbanística em causa e finalidade do edifício), e
a emissão do parecer vinculativo previsto na alínea ____ do número ____ do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, no qual pretende enquadrar o processo, por se tratar da construção / ampliação de
_____________________________________________________________________ e respeitar a distância de, pelo menos, _______
metros à estrema da propriedade.
•Declara que, de acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares (PMDFVNP), a área de
implantação da pretensão se encontra em classes de perigosidade ________________________(mapa 20 do PMDFVNP), não tendo sido
percorrida por incêndios nos últimos _________ anos.
•Declara, ainda, que o edifício a construir / ampliar se enquadra na Utilização-Tipo ___________________________________,
classificando-se na _____________________ Categoria de Risco, de acordo com os Artigos 8.º, 12.º e 13.º do Regime Jurídico da
Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) e as Notas Técnicas de SCIE n.º 01 e n.º 06 da Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção

Civil.

A

análise

do

risco

de

incêndio

no

edifício,

elaborada

com

base

no

método

de

_________________________________________, demonstra que o risco potencial de incêndio que o edifício a construir / ampliar
apresenta é inferior ao risco admissível/aceitável, não havendo, por conseguinte, necessidade de considerar novas medidas de proteção.

Junto com o presente requerimento, apresenta os seguintes elementos instrutórios:
Plantas de Localização (à escala 1:25.000 e 1:2.000 ou superior), com a indicação precisa do local onde pretende executar a
obra e a delimitação da sua propriedade.
Extrato da Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI de Vila Nova de Poiares, com a indicação precisa do local
onde pretende executar a obra.
Extrato da Carta das Faixas de Gestão de Combustível do PMDFCI de Vila Nova de Poiares, com a indicação precisa do local
onde pretende executar a obra.

.
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Extrato da Cartografia Nacional de Áreas Ardidas nos últimos 10 anos, com a indicação precisa do local onde pretende executar a
obra, demonstrando o cumprimento do Decreto- Lei n.º 55/2007, de 12 de março.
Extrato da Cartografia de Uso e Ocupação do Solo de 2018 (COS 2018), ou mais recente, com a indicação precisa do local onde
pretende executar a obra.
Planta de Implantação digital, georreferenciada
Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística.
•

Análise do Risco de Incêndio em Edifícios.

•

Ficha e/ou Projeto de Especialidade (riscar a última opção, se não se aplicar) de Segurança Contra Incêndio em Edifícios.
Memória Descritiva e Justificativa relativa à Segurança Contra Incêndio em Edifícios.
Termo de Responsabilidade do Autor da Ficha e/ou Projeto de Especialidade de Segurança Contra Incêndio em Edifícios.
Declaração da Ordem profissional que habilita o Autor a subscrever a Ficha e/ou Projeto de Especialidade de Segurança Contra

Incêndio em Edifícios, bem como a certificação de especialização registada na ANPC, quando se aplicar.
Plano de criação e manutenção da faixa de gestão de combustível.
Declaração de compromisso de execução do plano apresentado e de assunção de responsabilidades.
Declaração de autorização e aceitação da responsabilidade conjunta de criação e manutenção da faixa de gestão de
combustível, assinada pelos proprietários dos terrenos que integram essa faixa.
Planta de Implantação digital, georreferenciada.
Deliberação final da conferência decisória referente ao pedido de regularização de estabelecimentos e explorações, ao abrigo do

Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas (apenas quando o pedido for enquadrado no n.º 10 do Artigo
16.º).
Demonstração da impossibilidade do cumprimento das medidas previstas nos n.ºs 4 a 8 do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual (apenas quando o pedido for enquadrado no n.º 10 do Artigo 16.º).
Medidas de minimização do perigo de incêndio, incluindo uma faixa de gestão de combustível de 100 metros (apenas quando o
pedido for enquadrado nos n.ºs 10 ou 11 do Artigo 16.º).
Demonstração da inexistência de alternativa adequada de localização (apenas quando o pedido for enquadrado no n.º 11 do
Artigo 16.º).
Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados à exploração
(apenas quando o pedido for enquadrado no n.º 11 do Artigo 16.º).
Declaração, sob compromisso de honra, de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que
associados à exploração (apenas quando o pedido for enquadrado no n.º 11 do Artigo 16.º)”.

Pede deferimento,
Vila Nova de Poiares, _____ de _____________ de 20____

O requerente,
______________________________________________________
•Em remessa via email deve conter assinatura digital ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização
•Em remessa via CTT, deve conter assinatura autenticada ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização
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A preencher pelos serviços

BALCÃO ÚNICO

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
Foi entregue e verificada a documentação necessária.
O assistente técnico: ____________________________ Data: ____________
Observações: __________________________________________________________________________________________________

.

