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AVISO AOS PROPRIETÁIOS DE TERRENOS
Constituição de Faixas de Gestão de Combustível

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere; torna público que:
Ao abrigo do disposto na Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, e que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que nos espaços florestais previamente definidos nos
PMDFCI, é obrigatório que a entidade responsável pela rede viária providencie a gestão de combustível
numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 metros, pelo que a câmara irá 5
dias após a publicação do presente Edital, dar início aos seguintes trabalhos:
1. Corte da vegetação espontânea (matos);
2. Eliminação de árvores decrépitas e doentes, malformadas que constituam potencial perigo de queda
e/ou obstrução da faixa de circulação rodoviária.
O proprietário, seu representante ou administrador da propriedade, poderá acompanhar os trabalhos e
proceder à recolha dos materiais resultantes das acções de gestão de combustível. Em caso de
impossibilidade serão eliminados e retirados das FGC.
Para mais esclarecimentos poderão os proprietários contactar o Gabinete Técnico Florestal, desta Câmara
Municipal, às 4.as feiras, no seguinte horário: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 ou através do
contacto telefónico n.º 236650600.
Face ao exposto solicita-se a máxima compreensão, empenho e a colaboração de todos, de forma a
protegermos pessoas e bens.
E, para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos locais de estilo habituais.
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.
Alvaiázere, 06/07/2018
A Presidente da Câmara
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