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REQUERIMENTO LICENCIAMENTO DE QUEIMADAS

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

REQUERENTE 

Nome 

Domicílio/Sede N.º Lote    Código Postal 

Localidade Freguesia    Concelho 

NIF/NIPC BI/CC Passaporte    Válido até 

Estado Civil Profissão 

Telefone Telemóvel Fax 

E-mail Caixa Postal Electrónica(ViaCTT) 

REPRESENTANTE 

Nome 

Domicílio/Sede N.º Lote    Código Postal 

Localidade Freguesia    Concelho 

NIF/NIPC BI/CC Passaporte    Válido até 

Estado Civil Profissão 

Telefone Telemóvel Fax 

E-mail Caixa Postal Electrónica(ViaCTT) 

Na qualidade de:  Representante Legal Mandatário Gestor de Negócios Outros 

NOTIFICAÇÕES 

        Caixa Postal electrónica (ViaCTT) Telefone Telefax 

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada: 

    Requerente  Representante  Outra morada (por favor, indique) 

Domicílio/Sede       N.º Lote     Código Postal 

Localidade    Freguesia    Concelho 
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REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS 

LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO REQUERIMENTO 

De acordo com o estipulado no n.º2 do Artº 27º do Decreto-Lei n.º124/06, de 28/06 (republicado pelo Decreto-Lei 

17/2009 de 14/01), Decreto-Lei 310/2002 e o Capitulo IX do Regulamento Municipal sobre atividades Diversas (aviso 

8550/2003), requer licença para a realização de uma queimada. 

Localização 

Freguesia    Localidade    Cod. Postal 

Medidas preventivas tomadas de salvaguarda de pessoas e bens (Assinalar as que pretende tomar): 

Preparar previamente o perímetro da área a utilizar, para que o fogo não transponha os limites de segurança 

previstos. 

Presença de trator com pá frontal ou outro meio mecânico 

Comparência de bombeiros 

Presença de trator com cisterna de água 

Ponto de água próximo do local 

Outros. Quais? 

Objetivo da acção: Renovação de Pastagem Eliminação de restolho Eliminação de sobrantes 

Tipo de material a queimar 

Área ou volume da queimada Distância de habitação e estradas metros. 

Dias e horas para realizar 

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual 

responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do 

presente requerimento correspondem à verdade e para o efeito se declara que a queimada de modo algum 

pode originar danos em quaisquer culturas e/ou bens pertencentes a outrem a que tomará todas as 

precauções que lhe forem determinadas. 

O requerente O representante 

Pede deferimento,

Anexos ao requerimento:

Fotocópia do cartão do cidadão (ou do bilhete de identidade e cartão de contribuinte)

Parecer dos Bombeiros Voluntários de Évora a determinar data e condicionalismos na sua realização 

Outros
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