
Autorização Prévia para Utilização de Fogo de Artifício e outros artigos de 
Pirotecnia 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Sabugal 

Requerente 

Nome: 

NIF:  B.I./CC:

Morada: 

Localidade:       C. Postal:

Telefone:   E-mail:

Na qualidade de:  ☐ Proprietário     ☐ Usufrutuário     ☐ Locatário ☐ Superficiário ☐ Outro:

☐ Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

Representante 

Nome: 

NIF: B.I./CC:

Morada: 

Localidade: C. Postal:

Telefone: E-mail:

Na qualidade de:  ☐ Mandatário ☐ Sócio-gerente     ☐ Administrador ☐ Outro:

Correspondência a enviar para 

A preencher no caso de querer o envio de correspondência para outra morada e/ou e-mail: 

Nome: 

Morada: 

Localidade:       C. Postal:  

Telefone:   E-mail:  

Assunto 

Vem solicitar a V. Exa., nos termos do disposto com as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 82/2021 

de 13 de outubro, na sua redação atual, autorização prévia para utilização de Fogo de Artifício e outros artigos de Pirotecnia, 

nos dias: 

Dias Mês Ano Local de Lançamento 

Observações 



Documentos instrutórios 

☐ Termo de Responsabilidade;

☐ Planta de Localização;

☐ Seguro de responsabilidade Civil que cubra os riscos inerentes à utilização de artigos de pirotecnia;

☐ Declaração/Parecer da Junta de Freguesia;

☐ Declaração da empresa discriminando o tipo de artigo de pirotecnia de acordo com o previsto no artigo 6.º do

Decreto-Lei n.º 135/2015 de 28 de julho, na sua redação atual;

☐ Credenciação do fogueteiro e demais documentação, incluindo o seguro;

☐ Autorização prévia da autoridade policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei, sempre que o índice

de perigo de incêndio rural para o concelho do Sabugal, for «Muito Elevado» ou «Máximo», nos termos do artigo 43.º do 

DL 82/2021 de 13 de outubro, na sua redação atual”. 

Nota: A entrega dos documentos supra identificados não dispensa a apresentação de outros elementos/documentos que se revelem 
necessários à análise do processo. 

Pede deferimento, 

Sabugal, ____/_____/ _______ 

_______________________________________________________ 
O Requerente 
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