
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  - Telefone:                                , E-mail: 

Contribuinte nº                             , Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão Nº    

Data de emissão  / /  , Naturalidade

Profissão 

B. Pretensão

Nos termos do disposto no art.º 29º do Decreto-Lei nº 124/2006 e respetivas alterações, de 28 de Junho e 

Regulamento Municipal de  Uso do  Fogo, vem  requerer a V.  Ex.ª autorização  para lançamento  de fogo 

de  artifício, na  festa  de 

a realizar no lugar

Freguesia de  deste concelho.

Requisitos previstos no art.º 38º do RFACEPE – DL nº 376/84 e respetivas alterações

Quantidade/tipo de fogo de artifício Subs. Exp. a)

Local de lançamento                                                               Freguesia de 

Local de armazenamento                                                                                          Data de lançamento: 

 / /  a  / /  das : h às : h

 Lançamento efetuado por (nome) 

Data de Nascimento / /    Profissão                                                                Credencial nº

                             Ajudante (nome)   

Firma fornecedora 

Alvará / Estanqueiro nº                                                     de  / /  
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Registo de Entrada:

Pedido de Autorização de Lançamento de Fogo de Artifício



Medidas e precauções a tomar para a salvaguarda da segurança de pessoas e bens: 

Junto anexa, de acordo com o artigo nº 20º do Regulamento Municipal de Uso do Fogo:

 Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte/cartão de cidadão;

 Planta de localização do local (escala 1:10.000 ou 1: 25:000);

 Declaração da empresa pirotécnica com a quantidade de artefactos pirotécnicos a utilizar, bem como a descrição dos mesmos;

 Parecer dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez;

 Termo  de  responsabilidade  da  comissão  de  festas  responsabilizando-se  pela  vigilância  e  controle  da  atividade  e  pela 
comunicação às Autoridades Policiais e Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

 Identificação dos operadores pirotécnicos intervenientes no espetáculo, com apresentação das respetivas credenciais.

C. Data e Assinatura

Pede deferimento,      

                                                                                           O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável  

a) De acordo com a declaração de fornecimento apresentada
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