EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES/DIVERTIMENTO PÚBLICO/ATIVIDADES RUIDOSAS
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A UTILIZAÇÃO de FOGO-DE-ARTIFÍCIO OU OUTROS ARTEFACTOS
CORTE DE TRÂNSITO / REALIZAÇÃO DE FOGUEIRA OU QUEIMADA
REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido
até

-

-

Outro

OBJETO DO PEDIDO
Ao abrigo do disposto Regulamentar do Município do Lamego, vem requerer a V. Exa a concessão de licença para:
Atividades Ruidosas

Realização de Festividades / Divertimento Público

Fogo de Artificio e outros artefactos pirotécnicos

Corte de Trânsito

Autorização para a Realização de Fogueira ou Queimada
Descrição do Evento
ou Atividade

Local ou percurso

Freguesia
Data(s) e Horário(s)
N.º previsto de
participantes
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Licença Especial de Ruído (LER)
Obra de construção civil

Espetáculo de diversão

Feira

Manifestação desportiva

Utilização máquinas e equipamentos

Mercado

Desfile

Construção de infraestrutura de transporte

Procissão

Outro
Justificação para a realização da atividade

A atividade decorrerá no

Interior

Regime de acesso

Exterior
Restrito

Livre e gratuito

Livre e mediante pagamento

Descrição das tarefas/ atividades ruidosas

Tipo de equipamentos utilizados

Potências sonoras (quando aplicável)

Medidas de prevenção e de redução de ruído (preenchimento obrigatório)

Telefone do interlocutor
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Informação urbana:
1.1. Planta de localização, Mapa ou croqui de localização da atividade
1.1.1. Com indicação dos equipamentos ruidosos, orientação de palco e sistema de ampliação.
2. Elementos que o requerente pretenda apresentar:
2.1.
2.2.
2.3.
OBSERVAÇÕES
Os formulários e os regulamentos em vigor aplicáveis podem ser consultados em www.cm-lamego.pt. Para qualquer esclarecimento
poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 254 609 600.
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REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE/DIVERTIMENTO PÚBLICO
Festividades populares

Espetáculo de diversão

Feira

Provas desportivas de âmbito municipal

Provas Desportivas de âmbito intermunicipal

Mercado

Desfile

Outro

Descrimine pormenorizadamente o percurso do evento1

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS2
Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo:
1. Traçado do percurso da prova/atividade, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem
nas mesmas, bem como o sentido de marcha;
2. Regulamento da atividade/prova que estabeleça as normas a que deve obedecer;
3. Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
4. Parecer da Infraestruturas de Portugal no caso de utilização de vias regionais e nacionais;
5. Parecer da federação ou associação desportiva respetiva, que poderá ser sob a forma de visto no regulamento da prova;
6. Seguro de responsabilidade civil bem como seguro de acidentes pessoais dos participantes e demais elementos da
organização.

7. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A UTILIZAÇÃO de FOGO-DE-ARTIFÍCIO OU OUTROS ARTEFACTOS
PEDIDO
Rua

Nº

Freguesia
Data de início
Duração prevista

Código Postal
-

-

h

m

Data de fim

-

-

Descrição do fogo/artigos pirotécnicos a utilizar

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.

1

e 2 Apenas aplicável para Provas desportivas de âmbito municipal e/ou intermunicipal
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1. Termo de responsabilidade do pirotécnico, onde se responsabiliza pela segurança dos artigos pirotécnicos a lançar.
2. Memória descritiva do fogo a lançar/ queimar (quantidade e tipo de fogo; duração do lançamento).
3. Croqui da disposição no local do lançamento/ queima dos artefactos pirotécnicos.
4. Declaração da seguradora
3. Declaração dos Bombeiros.
4. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
TOMA CONHECIMENTO
Que o lançamento/ queima de fogo-de-artifício necessita de Licença Especial de Ruído emitida pela Câmara Municipal.

AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE FOGUEIRA OU QUEIMADA
PEDIDO
Propriedade

Local / Rua

Freguesia
Data de início
Hora de início

Código Postal
-

-

h

m

Data de fim
Hora de fim

5100

-

-

-

h

m

Descrição do fogo/artigos pirotécnicos a utilizar

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Fotocópia da credenciação de fogo controlado e declaração de presença na queimada.
2. Fotocópia de comprovativo de presença da equipa de bombeiros ou de sapadores.
3. Planta de Localização.
4. Caderneta Predial e/ou Contrato de arrendamento.
3. Declaração dos Bombeiros.
4. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
TOMA CONHECIMENTO

Tenho conhecimento dos requisitos exigíveis (Período Critico; Índice de Risco de Incêndio Rural; Presença de técnico de fogo
controlado ou equipas de Bombeiros ou Sapadores Florestais; Autorização/Licença do município), para a realização da
queimada e ainda das medidas de segurança e prevenção a adotar.

Comprometo-me a comunicar aos Bombeiros e/ou GNR o início da queimada e a não abandonar o local durante a realização
da queimada.
Assumo que é minha responsabilidade a realização da ação de queimada e todas as consequências que esta possa causar.
Assinalo aqui, como me foram dadas a conhecer e recebi as considerações a ter para a realização da queimada.
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CORTE DE TRÂNSITO
Descrimine pormenorizadamente o(s) arruamento(s) sujeito(s) a corte de trânsito

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo:
1. Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
2. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
MEIOS DE APRESENTAÇÃO DO PRESENTE FORMULÁRIO
Balcão de Atendimento ao Munícipe

Via postal (correios)

Correio eletrónico para geral@cm-lamego.pt
Neste caso, o formulário tem que ser assinado com certificado digital do Cartão de Cidadão ou outro certificado legalmente válido

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, e na eventualidade de existirem elementos em falta, assinala na
presente ficha a deficiência encontrada, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo seja devidamente
corrigido.

NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data

-

-
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