
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 
  

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO OU OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 
PRETENSÃO 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________________________ 

RESIDÊNCIA/SEDE: __________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE: ________________________________________________                             CÓDIGO POSTAL: __________  - _______ 

CONTRIBUINTE Nº. _______________________________                                      

TELEFONE: ____________________________                                  E-MAIL: ___________________________ @ _________________ 

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de e-mail fornecido (ao assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico).  

                          

  Utilização de fogo-de-artifício                   Utilização de outros engenhos pirotécnicos 

 

Ao abrigo do art.º 16 do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, de 11 de junho de 2018 e demais legislação 

aplicável, vem requerer a V. Exa. autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício e/ou outros artefactos pirotécnicos. 

 

 

Identificação do local, data e hora de lançamento: 

(Nome do evento) _________________________________________________________, (local)____________________________ 

___________________________________, na freguesia de __________________________________. 

 

 

Data       

Horário até até até até até até 

 
 

Medidas e precauções a tomar para a salvaguarda da segurança de pessoas e bens:  

 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Registo de Entrada 

NOME: ___________________________________________________________________________________________________ 

BI/CC/PASSAPORTE Nº. _______________________ VÁLIDO ATÉ _____/______/______ 

NA QUALIDADE DE:  PROPRIETÁRIO      MANDATÁRIO      ORGANIZADOR      OUTRO ____________________________ 



 

 
ANEXA OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

 
Tomei conhecimento de que: - a entrega do pedido deverá ocorrer com o período mínimo de 15 dias úteis de antecedência, sob 
pena de o mesmo ser arquivado 

 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP – Regulamento (EU) 2016/679) 

Toma conhecimento que, de acordo com RGDP, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município do Cartaxo, enquanto responsável pelo tratamento, para 

a finalidade expressa no presente formulário, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos previstos no Artº 13º, designadamente: 

informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais 

informações sobre as práticas de privacidade do Município do Cartaxo, consulte o nosso site em https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-

Privacidade.aspx ou envie e-mail para epd@cm-cartaxo.pt. 

 

Pede deferimento, 

Cartaxo, ________de _____________________ de ________. 

O Requerente: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

INFORMAÇÃO 

O pedido _____ reúne condições para obter 

despacho favorável 

____/____/_____ 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

___________________________________ 

DESPACHO 

          - DEFERIDO         - INDEFERIDO 

 

____/____/_____ 

 

O Presidente da Câmara 

________________________________ 

 

 Quando o lançamento ocorrer em local de domínio privado, autorização expressa do proprietário do terreno;  

 Apólice do Seguro de Acidentes e Responsabilidade Civil subscrita pela entidade organizadora;  

 Declaração da empresa pirotécnica onde conste a designação técnica dos artigos pirotécnicos a utilizar, com as respetivas 

quantidades e calibres máximos, assim como o peso da matéria ativa do conjunto dos artigos pirotécnicos utilizados na 

realização do espetáculo;  

 Plano de segurança, de emergência e montagem, com indicação da zona de lançamento, das distâncias de segurança e 

respetiva área de segurança;  

 Identificação dos operadores pirotécnicos intervenientes no espetáculo, com a apresentação das respetivas credenciais;  

 Plantas de localização à escala 1/2 000 e 1/25 000, das zonas de fogo e lançamento. 

 

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega 

sem que o mesmo seja devidamente corrigido 

https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx
https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx

