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LICENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FOGUEIRA OU FOGUEIRA POPULAR (SANTOS POPULARES)

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA
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Exposição do PedidoB

Vem requerer a V.ª Ex.ª o seguinte:

Próximidade de Construções: ...................................... metros        Próximidade de Abrigos de Animais: .................................. metros

01

05 Próximidade de Construções: ...................................... metros        Próximidade de Abrigos de Animais: .................................. metros06
N.º de Recolhas Seguintes: ................................

Ponto de água para utilização dos Bombeiros         07 NãoSim

NãoSimNecessidade de viatura dos Bombeiros         09

Dispõe de Seguro Agrícola       10

Realiza-se dentro da área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina        11

NãoSim

NãoSim

O requerente é proprietário de material de primeira intervenção no combate a incêndios florestais        12 NãoSim

Qual? .....................................................................................................................................................................................

Fogueira Fogueira Popular (Santos Populares)

Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

............................................................

O Funcionário

Data: .................................................

............................................................

O Funcionário

Horário: ............................................

Nº de dias: ................         Data da Realização: ........................................        Próximidade de Floresta: ........................................ metros Nº de dias: ................         0302  ........................................        Próximidade de Floresta: ........................................ metros 04
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Nota:
Aconselhamos que proceda à consulta das condições climatéricas no site do Instituto da Meteorologia (www.ipma.pt) ou no 
site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (www.prociv.pt).
Poderá ainda entrar em contato telefónico solicitando informação as seguintes entidades:
- Bombeiros Voluntários de Odemira - 283 320 800
- Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes - 283 996 620
- Serviço Municipal de Proteção Civil - 283 320 911 | 961 620 622 | 967 087 681 | 961 620 627
- Guarda Nacional Republicana - 283 990 020

Custo
De acordo com o Regulamento de taxas em vigor.

Validade
A autorização é válida pelo período indicado na licença e deve ser solicitado com o mínimo de 10 dias de antecedência.

Legislação aplicada
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro
Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira.

O Requerente: ............................................................................................................................................. Data: .................................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido, e tomei conhecimento de que o presente pedido poderá ficar
condicionado, ou até suspenso caso se verifique que o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível elevado.

Pedido de DeferimentoD

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC
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