
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

Vem requerer a V. Ex.ª licença para:

                   Realização de Queimada (uso de fogo para renovação de pastagens), nos termos do 

disposto no art.º 27º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, 

de  14 de janeiro, e Regulamento Municipal de Uso do Fogo

                      Realização de fogueira1, nos termos do disposto no art.º 39º do Decreto-Lei n.º 310/2002, 

de 18 de Dezembro e Regulamento Municipal de Uso do Fogo

 no  período  de    /   /    a    /  

/  ,   no   lugar  de, freguesia de  deste concelho.

Fundamentação do pedido:

1O(s) local(ais) previsto(s) para a realização da(s) fogueira(s) dista(m):

De quaisquer construção cerca de   metros.

          De bosques matas, lenhas, searas ou de depósitos de substâncias suscetíveis a arder, cerca de
 metros.
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Registo de Entrada:

Pedido de Licença para Queimadas/Fogueiras



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

Para a licença de queimada junto anexa, de acordo com o artigo nº 14 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);

 Fotocópia simples do registo matricial;

 Autorização expressa do proprietário do terreno, acompanhada de fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão do 
proprietário, se o pedido for apresentado por outrem;

 Termo de responsabilidade de técnico credenciado em fogo controlado responsabilizando-se pela vigilância  e controle  da  
atividade e pela comunicação às Autoridades Policiais e Bombeiros da área de intervenção (quando a queimada for realizada  
na presença de técnico credenciado em fogo controlado).

 Fotocópia do documento de credenciação em fogo controlado (quando a queimada for realizada na presença de técnico em  
fogo controlado).

Para a licença de fogueira junto anexa, de acordo com o artigo nº 17 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).

C. Data e Assinatura

Pede deferimento,      

                                                                                           O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 
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