
 

 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R025-0 1 

 

LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome   

BI / CC  NIF / NIPC   

Morada   Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email 

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 

 
 
OBJETO DO REQUERIMENTO 

Vem nos termos do artigo 27.º do Decreto_lei  n.º 124/2006, de  28/06 (republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14/01),  alterado pelos 

Decretos-Lei n.º 114/2011, de 30/11 e Decreto-lei n.º 83/2014, de 23/05, requerer a V. Ex.ª se digne a conceder licença para a realização de 

queimada no local    

freguesia de   nos dias  

pelas   horas. 

Objetivo da queimada:  

  Renovação de pastagens 

  Eliminação de restolho 

  Eliminação de sobrantes de exploração cortados mas não amontoados 

 
 

Pede deferimento, O requerente, 

Data   
 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Fotocópia simples atualizada da descrição predial do imóvel (registo predial) a conferir com o original 

 Planta de localização e enquadramento à escala de 1:10.000 ou 1:25:000, assinalando devidamente os limites da área objeto da operação  

 Fotocópia do documento comprovativo da credenciação em fogo controlado do técnico 

 Termo de responsabilidade do técnico credenciado em fogo controlado 

 Equipa de sapadores florestais (documento comprovativo dos mesmos) ou   Equipa de bombeiros (documento comprovativo dos mesmos) 

 Outro elemento que o requerente pretenda apresentar:  
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