Município de Baião
Câmara Municipal

LICENCIAMENTO DE QUEIMADAS
(nº 27 do DL 124/2006, de 28 de junho, na redação atual)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome
Contribuinte nº

, portador do C.C. Nº

Válido até

.
, Freguesia de

com morada/sede em
Concelho

de

Código
,

Telemóvel

,

Postal
E-mail

na qualidade de

,

____________________________________________________________________________________
PRETENSÃO
requer a Vª Exa o licenciamento para a realização de uma queimada a efetuar no lugar (rua) de
, freguesia de
no período compreendido entre

e

, no

, inclusive, com o objetivo de:

Eliminação do restolho;

Queima de sobrantes de exploração (não amontoados);

Matos não cortados

Outro

Área do terreno que pretende fazer a queimada (m2)
____________________________________________________________________________________
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBRIGATÓRIAS
Possui meios próprios para o apoio (cisterna, moto-pulverizador, entre outros)?
Estará presente no local (selecionar pelo menos uma das opções):
controlado/Operacional da Queima

Sim |

Não

O Técnico credenciado em fogo
;

Equipa(s) de bombeiros;

Equipa(s) de separadores florestais.
Medidas e precauções implementadas preventivamente e/ou durante a realização da queimada para a
salvaguarda da segurança de pessoas e bens:
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____________________________________________________________________________________
ANEXOS/ELEMENTOS ENTREGUES
Planta de localização (Ex: planta do Google) do local exato (parcela) onde se realizará a queimada;
Fotocópia simples do Registo da Conservatória do Registo Predial da parcela a ser alvo de queimada
Autorização do proprietário do terreno, se o pedido for apresentado por outrem
Fotocópia do documento de credenciação em fogo controlado do técnico ou do operacional de queima
que acompanhará a realização da queimada (caso a queimada seja acompanhada por um técnico credenciado
ou por operacional de queima);

Declaração da corporação de Bombeiros ou entidade detentora da Equipa de Separadores Florestais a
comprovar a sua presença na realização da queimada.

Pede deferimento,

Aos,

O Requerente,

Ass. ________________________________________
(

)

NOTAS
A licença deixa de produzir efeitos caso o risco meteorológico de incêndio seja, para o Concelho, de nível elevado,
muito elevado ou máximo.
A emissão da presente licença não substitui a obrigatoriedade de comunicação da queimada no portal do ICNF.
Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD-Regulamento
(EU) 2016/679)
O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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