Município de Santarém
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
Gabinete Técnico Florestal

ANEXO C – REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FOGO-DE-ARTIFICIO
(EM PERIODO CRÍTICO, EM ESPAÇOS RURAIS)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Santarém
Nome do requerente: ______________________________________________________________________ número de
contribuinte

(pessoa

singular

ou

coletiva)

nº___________________

(rua/lugar/freguesia)_________________________________________________________________
________-______

-

_____________________,

Telefone

de

Contacto

Morada/Sede
Código

Postal

____________________

Email

_______________________________ cartão de cidadão nº ____________ válido até ____/____/____ desejando
efetuar a: (escolha a opção)
Utilização de fogo-de-artificio

Utilização de outros engenhos pirotécnicos

com as seguintes características:
___________________________________________________________________________________________ em (local)
__________________________________________ na freguesia de ___________________________________________
nos dias __________________ / _____ / ___________ às _________________ .
Tendo

tomado

as

seguintes

medidas

ou

precauções:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Área de intervenção pertencente aos Bombeiros (nome da corporação)
____________________________________________________________________________________________________
Requerer a V. Exa. Autorização nos termos do artº 29 de DL n.º 124/2016 de 28 de junho, com republicação no
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, para o lançamento de fogo-de-artificio ou outros artefactos
pirotécnicos, por intermédio da (nome da empresa de pirotecnia) _________________________________________,
sita em __________________________________________ detentora do alvará n.º _____________________________

Pede Deferimento,
Santarém, ______/_____/___________

O Requerente ____________________________________

Despacho:
Deferido

O Vereador com o Pelouro
da protecção Civil
Em ____/____/____
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Indeferido

Município de Santarém
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
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Anexa os seguintes documentos:
Requerimento dirigido ao Sr. Comandante;
Declaração do pirotécnico;
Credenciação para lançamento de foguetes e fogo;
Seguro de responsabilidade Civil (Pirotécnico ou empresa)
Seguro de acidentes de trabalho (Pirotécnico ou empresa)
Quando o fogo for lançado em local de domínio privado, declaração em como está autorizado o lançamento
naquele local;
Fotocópia do Bilhete de identidade / Cartão de cidadão do Lançador;
Documento emitido pela entidade competente, onde conste a designação técnica do tipo de artefactos a
utilizar, com as respetivas quantidades e calibres máximos;
Planta de localização das zonas de fogo e lançamento (escala 1/2000), assinado a cor vermelha.
Notas:
1. Para o preenchimento do formulário, quanto à corporação de Bombeiros competente para a área em que
se situa o terreno, deverá certificar telefonicamente junto da Corporação de Bombeiros mais próxima do
local. Os contactos são os que se seguem:
B.M. Santarém

Telefone 243 333 122

B.V. Alcanede

Telefone 243 409 200

B.V. Santarém

Telefone 243 377 900

B.V. Pernes

Telefone 243 440 500

2. Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o requerente direito à informação
nos termos do n.1 e 2 do Art.º 10 da Lei 67/98 de 26.10.1998, a qual transpõe para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e co Concelho, de 24 de Outubro de 1995,
relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados – Lei da Proteção de Dados Pessoais.
Base legal:
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, republicado no Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro

Confirmado pelo Gabinete Técnico Florestal,
em ______/______/______
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Autorizado / não autorizado
O Comandante

