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Praça Dr. António Lacerda, 4980-620 Ponte da Barca
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Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
Identificação do(a) Requerente
Nome / Designação:
Domicílio / Sede:
Freguesia:

Concelho:

BI / CC / Passaporte:
Telefone:
Na qualidade de:

Código Postal:
Validade:

NIF:

Fax:

C.A.E.:

Email:

Proprietário(a)

Usufrutuário(a)

Locatário(a)

Administração condomínio

Outra qualidade:

Vem solicitar a V. Exª a licença para a realização de queimadas:
Dados referentes à queimada:
1. Lugar de

, Freguesia de

2. Datas de realização da queimada

/

/

a

/

/

3. Objetivo da Queimada:
Renovação de pastagem;

Eliminação de combustível próximo das habitações;

Eliminação de combustível próximo de povoamentos florestais;
4. Área total das parcelas (estimada):
5. Meios para execução da queima:

Eliminação de restolho;

Outros

(ha)
Técnico credenciado;

Sapadores Florestais;

Bombeiros de

Medidas e precauções tomadas para a segurança de pessoas e bens:
Preparar previamente o perímetro da área a utilizar, para que o fogo não transponha os limites de segurança previstos;
Existência de pontos de água nas proximidades da queimada;
Não iniciar a queimada se houver vento forte, ou condições climatéricas adversas;
Manter vigilância ao local da queimada para controlar qualquer eventual fuga de fogo;
Avisar os bombeiros em caso de eventual perda de controle do fogo;
Ressarcir eventuais lesados por danos causados resultantes da atividade.
Documentos a apresentar:
Fotocópia do Bilhete de Identidade e Número de contribuinte ou Cartão de Cidadão;
Planta de localização do local (escala 1:10000 ou 1:25000);
Título de propriedade ou documento equivalente ou documento comprovativo do direito invocado que confira ao requerente a faculdade
de realizar a queimada;
Autorização expressa do proprietário do terreno, comproprietário, usufrutuário, etc, quando aplicável;
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), ou na sua ausência, de comunicação da Equipa de Bombeiros ou Equipa de Sapadores Florestais a
informar que estarão presentes;
Fotocópia do documento de credenciação em fogo controlado (quando a queimada for realizada na presença de técnico em fogo
controlado);
Pareceres das entidades competentes, previamente solicitados pelo requerente, nos casos em que a área a queimar esteja inserida em
Área Protegida e/ou Rede Natura 2000 e/ou submetida a Regime Florestal.
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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
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.
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