EDIFICAÇÃO EM ESPAÇO RURAL
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI),
Plano Intermunicipal Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI)

Reg.Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em :
O Funcionário:

REQUERENTE
Nome:
N.º Processo

NIF/NIPC:
Residência/Sede:

Código Postal:

Sítio ou Lugar:
Freguesia:

Concelho:

E-mail:

Telefone:
Na qualidade de:

 Proprietário

 Superficiário

 Outro

PRÉDIO
Sitio/Local:
Código Postal:
Freguesia:
Inscrição Matricial: Artigo

Secção:

Descrição Predial: Número

USO A QUE SE DESTINA A EDIFICAÇÃO

Indicar

OPERAÇÃO URBANÍSTICA – TIPO DE OBRAS

MSC_0023_V01

Obras de construção Obras de ampliação

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040

Legalização
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ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO SNDFCI – CONDICIONALISMOS À EDIFICAÇÃO


 n.º 4 do artigo 16.º - memória descritiva e medidas nos termos do enquadramento da análise de risco e das medidas de
contenção e proteção contra incêndios;

n.º 6 do artigo 16.º - memória descritiva e análise de risco nos termos do enquadramento da análise de risco e das
medidas de contenção e proteção contra incêndios;

n.º 10 do artigo 16.º - memória descritiva e medidas de minimização nos termos do enquadramento da análise de risco
e das medidas de contenção e proteção contra incêndios + certidão da deliberação camarária de dispensa do cumprimento das
condições previstas nos n.ºs 4 a 8 do artigo 16.º do SNDFCI;

n.º 11 do artigo 16.º - memória descritiva e medidas nos termos do enquadramento da análise de risco e das medidas de
contenção e proteção contra incêndios + certidão de deliberação da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse
municipal.

OUTROS ELEMENTOS A APRESENTAR


 Registo fotográfico da localização e envolvente da pretensão (formato.jpeg);


Designação do ficheiro: CMDF_FOTO

 Planta de implantação à escala 1:200 e respetivo termo de responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado,
com identificação de todos os edifícios (existentes, a construir e ampliar) e respetivos afastamentos à estrema, bem como da
ocupação florestal ou outra dos terrenos na propriedade e nos terrenos confinantes e das infraestruturas necessárias (rede
viária, FGC Primária/Secundária) e planos de água (reservatórios de água, charcas, piscinas, etc.), na extensão necessária à
verificação daqueles requisitos, conforme estabelecidas no PIMDFCI (Formato .pdf e .dwfx);
 Designação dos ficheiros: CMDF_PLANTA_IMPLANT_PDF; CMDF_PLANTA_IMPLANT_DWFX e CMDF_TERMO

 Declaração de compromisso contendo a garantia de que a gestão de segurança contra incêndios é realizada antes do início
da obra, durante a sua execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no SNDFCI e respetivo Anexo e
propostas pelo Requerente;
 Designação do ficheiro: CMDF_DECLARACAO

 Ficheiro KMZ/KML de Localização

CARTOGRAFIA DO PDMSC


Enquadramento (da responsabilidade do Município no âmbito da sua análise)


Santiago do Cacém,

MSC_0023_V01

O Requerente, Representante,

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
NIF: 502130040
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