
REGULAMENTO

ARLIVREFOGUEIRAS AO

AJA EM SEGURANÇA 

E COM CONSCIÊNCIA

UMA COMUNIDADE MAIS SEGURA 

ATRAVÉS DE CAMPANHAS DE 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

SOBRE PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIOS

LICENÇAS
As licenças para fogueiras ao ar livre podem ser obtidas na Repartição 
de Prevenção de Incêndios, (Fire Prevention Office) no segundo andar 
do Civic Centre, ou no Quartel-General dos Bombeiros situado 
na Fairview Road nº 15, entre as 8:30 e as 16:30, mediante 
o preenchimento do respetivo formulário e pagamento da licença.

É necessária a apresentação dum documento de identificação como, 
por exemplo, a carta de condução. 

O Comandante dos Bombeiros poderá impor requisitos adicionais 
de segurança tendo em vista a segurança pública ou a minimização 
de possíveis inconveniências em relação ao público em geral. No caso 
de eventos especiais o Comandante dos Bombeiros poderá fazer 
alguns ajustamentos no respeitante a licenças com base nas condições 
e circunstâncias.

O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER
O que fazer

• obtenha uma licença para fazer uma fogueira ao livre

• certifique-se que a fogueira se encontra a pelo menos 50 m 
 de qualquer edifício ou objeto

• tenha consigo uma cópia da licença enquanto a fogueira arde

• permaneça junto à fogueira até ela se extinguir completamente

• cumpra os regulamentos referentes a fogueiras ao ar livre 

O que não fazer
• não fazer fogueiras durante os alertas de smog

• deixar a fogueira sem vigilância

• queimar lixo ou produtos que não sejam madeira

NÚMEROS DE CONTACTO
Bombeiros e Serviços de Emergência de Mississauga

Secção de Prevenção de Incêndios 905-896-5908

Educação Pública   905-615-4377

Administração   905-615-3777

025/2010
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REGULAMENTO

AR LIVREFOGUEIRAS AO

CERTIFIQUE-SE QUE AS 
FOGUEIRAS AO AR 
LIVRE SÃO FEITAS 
DE FORMA  
SEGURA 
CUMPRINDO O 
NOVO REGULAMENTO 
DE FOGUEIRAS AO AR LIVRE.

AJA EM SEGURANÇA E 

COM CONSCIÊNCIA

REGULAMENTO Nº 0049-2003

Quais as Fogueiras Que Precisam de Licença?

• todas as que forem feitas ao ar livre à exceção de fogueiras 
 para cozinhar ou contidas em lareiras exteriores fabricadas 
 para o efeito (chimineas)

Quais as Fogueiras Que Não Precisam de Licença?

• as fogueiras contidas em lareiras exteriores fabricadas para 
 o efeito (chimineas)
• fogueiras para cozinhar

Nenhuma Fogueira Feita ao ar Livre é Permitida no Caso de:

• constituir um incómodo público
• durante alertas de smog na cidade de Mississauga

Para obter uma extensão da licença durante alertas de smog 
telefone para o número indicado no verso da licença.
Os dias de alerta de smog são indicados no web site 
do Ontario Air Quality que se encontra em 
www.airqualityontario.com

FOGUEIRAS PARA COZINHAR
Qualquer pessoa pode acender e manter acesa uma fogueira 
para cozinhar entre o nascer do sol e as 23:00, se: 

• não constituir qualquer tipo de incómodo

• não estiver em vigor nenhum alerta de smog

• o proprietário mantiver uma vigilância constante desde 
 o momento em que a fogueira é acesa até à sua total  
 extinção

• um método adequado de extinção da fogueira estiver 
 disponível enquanto o fogo arde

• estiver a pelo menos 5 m de qualquer estrutura, divisão 
 de propriedade, estrada, cabos ou fios aéreos ou qualquer 
 produto combustível

• não existir uma superfície combustível a menos de 5 m 
 da fogueira

• o vento soprar a menos de 24 Km/h

• a fogueira não exceder 30 cm de área e de altura

INFRAÇÕES E FISCALIZAÇÃO
Qualquer bombeiro pode ordenar a extinção da fogueira
se a mesma:

• não se encontra em conformidade com o Regulamento

• for considerada perigosa ou preocupante depois 
 de inspecionada pelo bombeiro

Qualquer licença sujeita a este Regulamento poderá ser 
revogada pelo Comandante dos bombeiros se o seu portador 
não cumprir o estipulado naquele Regulamento. O infrator 
ocorre numa coima e penalidade em conformidade com 

a emenda feita à Lei de Infrações Provinciais R.S.O. 1990.

REGULAMENTO DE LICENÇAS PARA 
FOGUEIRAS AO AR LIVRE
O regulamento de fogueiras ao ar livre estipula que o portador
da respetiva licença possa fazer uma fogueira ao livre entre o nascer 
e o pôr do sol se:

• não constituir qualquer tipo de incómodo

• não estiver em vigor nenhum alerta de smog

• a fogueira estiver sob constante vigilância

• um método adequado de extinção da fogueira estiver disponível 
 enquanto o fogo arde

• a fogueira se encontrar a pelo menos 50 m de qualquer estrutura, 
 divisão de propriedade, estrada, cabos ou fios aéreos ou qualquer 
 produto combustível

• estiver a pelo menos 5 m de distância de qualquer superfície   
 combustível

• o vento soprar a menos de 24 Km/h

• a fogueira ocupar uma área menor do que 1 m2

• não excede 1 m de altura

• uma cópia da licença se encontrar no local para fiscalização 
 se necessário

LAREIRAS EXTERIORES FABRICADAS 
PARA O EFEITO
Lareiras exteriores (chimineas) podem ser utilizadas sem licença 
entre o nascer do sol e as 23:00 se:

• não constituir qualquer tipo de incómodo

• não estiver em vigor nenhum alerta de smog

• o proprietário mantiver uma vigilância constante desde 
 o momento em que a fogueira é acesa até à sua total extinção

• um extintor portátil ou uma mangueira de jardim em condições 
 de funcionamento se encontrar junto da lareira enquanto esta se 
 encontra em funcionamento

• estiver a pelo menos 5 m de qualquer estrutura, divisão de pro
 priedade, estrada, cabos ou fios aéreos ou qualquer produto 
 combustível

• estiver localizada sobre uma superfície não combustível, 
 estendendo-se essa superfície a uma dimensão igual à altura 
 da lareira
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