
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
                                   Pedido de autorização para lançamento de fogo de artifício
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Vem requerer a V.ª  Ex.ª, em representação da 
autorização para lançamento de fogo de artifício:

Freguesia Lugar Data Hora

/ / :

/ / :

/ / :

/ / :

/ / :

Documentos a anexar:

  Fotocópia do BI, NIF ou CC do requerente;

  Planta de localização do local onde se vai proceder ao lançamento do fogo-de-artificio (escala 1:10.000 

ou 1:25:000)                              

  Declaração da empresa pirotécnica com a a quantidade de artefactos pirotécnicos a utlizar bem como a 

descrição dos mesmos;        

  Os respeitvos documentos do seguro para a utilização de fogo-de-artificio ou o comprovativo do pedido 

dos mesmos;                              

   Identificação dos operadores pirotécnicos intervenientes no espetáculo, com a apresentação das 

respetivas credenciais;              

   Título de propriedade e autorização do respetivo proprietário onde se procederá ao lançamento do 

fogo-de-artificio;                      

   Termo de responsabilidade da comissão de festas responsabilizando-se pela vigilância e controlo da 

atividade e pela comunicação às autoridades policiais e bombeiros da área de intervenção. 

  Requerimento para licenciamento de lançamento de fogo de artificio - modelo da GNR. 
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Observações:

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos do artigo 63º do CPA, aprovado 

pelo DL 4/2015, de 7 de janeiro   Sim   Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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