
Ao abrigo da Parte E do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa a 
autorização prévia para lançamento de fogo-de-artificio e/ou outros artefactos pirotécnicos, nos locais e datas mencionados:

Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Esposende

Praça do Município | 4740-223 Esposende 
Tel.: 253 960 100 | Fax: 253 960 176 | E-mail: municipio.esposende@cm-esposende.pt
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Local Data Hora de inicio Hora de fim

NOME CONTRIBUINTE

N.º BI/CC Válido até NA QUALIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

AUTORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTIFICIO OU OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS

NOME

MORADA

CONTRIBUINTE

NA QUALIDADE DE 

TEL.

TELEM.*

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C. POSTAL 

CORREIO ELECTRÓNICO*

N.º BI/CC Válido até

Código da Certidão Permanente

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado. 
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

-  

PEDIDO

* um dos campos é de preenchimento obrigatório.



Data Assinatura
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Pede deferimento

PEDIDO

Local Hora de fimHora de inicioData

Ao abrigo do disposto no Regulamento Geral de Ruído, requerer igualmente a V. Exa a concessão de licença para o exercício de 
atividades ruidosas de carácter temporário, decorerentes do lançamento de fogo-de-artificio e/ou outros artefactos 
pirotécnicos, de acordo com o descrito acima.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

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;

6. Outro:

TOMA CONHECIMENTO

O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos 
da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de 
Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt. 
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são 
documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem. 
  

Fundamentação:

 Isenção do pagamento de taxas

4. Fotocópia dos estatutos da entidade, no caso de pessoa colectiva e nas situações em que tenha sido solicitada a 
isenção de taxas (nas situações em que este documento ainda não sido apresentado junto dos serviços municipais);
5. Parecer da Corporação de Bombeiros da área, onde se informa sobre as condições favoráveis ou não para o 
lançamento ou queima de fogos de artifício.

mailto:dpo@cm-esposende.pt
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Ao abrigo do disposto no Regulamento Geral de Ruído, requerer igualmente a V. Exa a concessão de licença para o exercício de atividades ruidosas de carácter temporário, decorerentes do lançamento de fogo-de-artificio e/ou outros artefactos pirotécnicos, de acordo com o descrito acima.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
TOMA CONHECIMENTO
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt.
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.
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