
Foguetes, fogo de artifício ou
outros artefactos pirotécnicos
DAGF-SSG.04.2

                                                                                                   
Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
Telef.: 258 480 180 | Fax: 258 480 189 | NIF: 505676770
www.cmpb.pt | e-mail: geral@  cmpb  .pt  

Vem solicitar a V. Exª a autorização prévia para lançamento de foguetes, fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos:

FREGUESIA LUGAR DATA HORA(S)

 /  /    ; 

 /  /    ; 

 /  /    ; 

 /  /    ; 

 /  /    ; 

Medidas e precauções tomadas para a segurança de pessoas e bens:

 Existência no local pessoal em alerta, munidos de equipamentos para a extinção rápida de eventuais focos de incêndio;
 Existência no local cisterna(s) com água ou em alternativa um piquete de Bombeiros;
 Existência de Plano de montagem e lançamento do fogo;
 Existência de Croqui da área de segurança.

Documentos a apresentar:

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e n.º de contribuinte ou Cartão de Cidadão; 

 Planta de localização à escala (1:10000 ou 1:25000);

 Termo de responsabilidade da empresa de pirotecnia, onde se responsabiliza pela segurança dos artigos pirotécnicos a lançar;

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

 Seguro de responsabilidade civil;

 Credencial emitida pela Policia de Segurança Pública para o lançamento de foguetes e fogos de artificio;

 Plano de montagem de lançamento de fogo;

 Croqui da área de segurança.

  Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima identificado.

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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