
                  

 
 
 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Alcácer do Sal 

Ficha de elementos instrutórios 
Deve ter-se em conta o documento Enquadramento da análise de risco e das medidas de 
contenção e proteção contra incêndios aprovado pela CMDF de Alcácer do Sal nos termos e 
para efeitos do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, anexo. 

 

1. Processo n.º  
 

2. Requerente  
 

3. Uso da Edificação  
 

4. Tipo de obras Construção   

Ampliação   

Legalização   

5. Parecer Artigo 16.º, n.º 4 do SNDFCI   

Artigo 16.º, n.º 6 do SNDFCI   

Artigo 16.º, n.º 10 do SNDFCI   

Artigo 16.º, n.º 11 do SNDFCI   

6. Local  
 

7. Artigo Matricial  
 

8. Planta de Localização sobre extratos 
das plantas do PDM 

 

 
9. Ficheiro Kmz   

 

10. Planta de implantação com 
indicação da faixa de proteção,  dos 
50 metros às estremas, 
infraestruturas viárias ou planos de 
águas existentes e eventuais FGC da 
rede primária ou secundária 
estabelecidas pelo PMDFCI – com 
indicação das distâncias os 
afastamentos dos edifícios a 
construir e ou a ampliar às estremas 
da propriedade. 

 
 

 

11. Artigo 16.º, n.º 4 do SNDFCI: 
Memória descritiva e medidas nos 
termos do Enquadramento da 
análise de risco e das medidas de 
contenção e proteção contra 
incêndios 

 

 
 

12. Artigo 16.º, n.º 6 do SNDFCI: 
Memória descritiva e análise de 
risco nos termos do Enquadramento 
da análise de risco e das medidas de 

 
                                             

   

 



                  

 
 
 
 
 

contenção e proteção contra 
incêndios 

 

13. Artigo 16.º, n.º 10 do SNDFCI: 
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. 

 
 
 
 

 

14. Artigo 16.º, n.º 11 do SNDFCI: 
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 

 
 
 
 

 

15. 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 Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28/06 e seu Anexo 
e propostas pelo Requerente. 

                                         
 
 
 
 

                                        

16. Projeto de arquitetura (quando 
aplicável) 

 

  
 
 

ASSINATURA  
Pede deferimento,                                                                                             O(A) Requerente 
 
_____ de ______________________ de 20_____                __________________________________  
 

 
 
 


