REQUERIMENTO
Câmara Municipal de Paredes de Coura

Pedido de licenciamento de queimadas
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,
Nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, republicado pela Lei nº 76/201, de 17 de agosto e
do Regulamento Municipal do Uso do Fogo, solicita-se a V. Ex.ª se digne a conceder licença para a realização de queimada.

Identificação do (a) Requerente:
Nome/ Designação*
Domicílio/ Sede*

Concelho*

Freguesia*

Cód. Postal*

B.I./ C.C.*

Validade*

NIF*

E-mail*

Tel./ Telef.*
Autorizo a notificação por via de correio eletrónico

C.A.E.*

Na qualidade:

-

Proprietário (a)

Usufrutuário (a)

Administração condomínio

Outra

Dados referentes ao local para realização da queimada:
Freguesia*
Coordenadas (WGS84):

Lugar*
Latitude*

Longitude*

Data prevista para a realização da queimada

Objetivos da queimada (assinale por favor):
Renovação da pastagem

Eliminação de restolho

Eliminação de combustível próximo de povoamentos florestais

Eliminação de combustível próximo de edificações
Defesa da floresta contra Incêndios

Outro

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório
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Câmara Municipal de Paredes de Coura

Área total das parcelas (estimativa/ ha)

As parcelas encontram-se delimitadas em faixas de segurança de que tipo:
Caminhos existentes

Corte de mato e faixa mineral (terra fresca)

Meios para execução da queimada:
Técnico credenciado

Técnico do GTF

Sapadores florestais

Bombeiros Voluntários de
Outros meios (especificar)

Documentos anexar:
Título de propriedade

Parecer do ICNF (quando se tratar em área submetida ao Regime Florestal)

Autorização do proprietário do terreno

Pede deferimento,
Paredes de Coura,

O requerente,

A preencher pelo (a) responsável pela verificação
O pedido está instruído com os elementos necessários.
Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar.
Contudo, por sua insistência, foi aceite.

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório
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