
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

LICENÇA PARA LANÇAMENTO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS
(Artº 67 do D.L. 82/2021 de 13 de outubro, na redação atual)

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até ,

com  morada/sede  em  

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telemóvel  , E-mail

.

____________________________________________________________________________
         PRETENSÃO

Em representação da Comissão de Festas em Honra de 

a decorrer entre o dia  e o dia    do mês de Vem requer a Vª Exa,

licença  para  lançamento  de  artigos  pirotécnicos   em  (local  de  lançamento)

e nos seguintes dias/horários:

Data Horários
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             ELEMENTOS ENTREGUES
(facultativos aquando da entrega do requerimento, mas obrigatórios para emissão de licença)

 Declaração de autorização dos proprietários do(s) terreno(s) onde vai ser lançado o fogo de artifício 

 Planta de localização (Ex: planta do Google) do local exato onde se realizará o(s) lançamento(s)

 Cópia de declaração dos Bombeiros Voluntários a confirmar a presença no ato do(s) lançamento(s)

Pede deferimento,            

                                                                                                     O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

NOTAS

Ao abrigo do nº 2 do artº 67 do D.L. 82/2021 de 13 de outubro, na redação atual, o
presente  pedido  de  autorização  deve  ser  solicitado  com pelo  menos  15  dias  de
antecedência, relativamente à primeira data de lançamento e sujeita a confirmação
nas 48h anteriores.

A presente licença só produz efeitos se o perigo meteorológico de incêndio rural for de
nível muito elevado para o concelho de Baião.

Em conformidade com deliberação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de
Fogos Rurais, não há lugar ao deferimento do licenciamento, caso se registe perigo
meteorológico de incêndio rural de nível máximo.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (Reg.- (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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