
Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Vem junto de V. Exª.: solicitar licença para efetuar:

PEDIDO DE LICENÇA PARA EFETUAR FOGUEIRA OU QUEIMADA

- Tradicional Fogueira de Natal ou dos Santos Populares;

- Queimada para renovação de pastagens e eliminação de restolho ou sobrantes

Local pretendido: (indicar arruamento e nº de polícia mais próximo)

Documentos a apresentar:

- Outros:

- Documento comprovativo da autorização concedida pelo respetivo proprietário, no caso de a fogueira ter lugar em prédio privado e de acompanhamento técnico 

Dia:Hora:

Dia:Hora:

- BI / CC;

Nº Pedido

Medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas e bens:

- Declaro que após a realização da fogueira, que garanto que o local ocupado se irá apresentar limpo e sem quaisquer detritos, suscetíveis de constituir 

Documentos a anexar:

adequado, nos termos da lei, sendo caso disso.

um foco de insalubridade.

- Número de Contribuinte

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,
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                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
Vem junto de V. Exª.: solicitar licença para efetuar:
PEDIDO DE LICENÇA PARA EFETUAR FOGUEIRA OU QUEIMADA
Documentos a apresentar:
- BI / CC;
Documentos a anexar:
adequado, nos termos da lei, sendo caso disso.
um foco de insalubridade.
- Número de Contribuinte
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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