Câmara Municipal
Gabinete de Proteção Civil e Florestas

EDITAL
João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, ao abrigo dos artigos 27.º, 28.º, 29.º, 30.º e 36.º do
Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de
novembro, 83/2014 de 23 de maio, pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, pela Retificação n.º 27/2017, de 02 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 10/2018,
de 14 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro torna público que:
Queimadas
A realização de queimadas (o uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes de exploração cortados
mas não amontoados) só é permitida após autorização da Câmara Municipal, na presença de um técnico credenciado, ou na sua ausência na presença de
uma equipa de bombeiros ou equipa de sapadores florestais.
Sem acompanhamento técnico adequado, a realização de queimadas deve ser considerada uso de fogo intencional.
A realização de queimadas sem autorização e sem o acompanhamento definido deve ser considerada uso de fogo intencional
Queima de Sobrantes e realização de fogueiras
Em todos os espaços rurais, durante o período crítico ou quando o índice de risco de incêndio seja de níveis muito elevado ou máximo não é permitido
realizar fogueiras para recreio ou lazer, com exceção das fogueiras tradicionais no âmbito de festas populares, no interior de aglomerados populacionais,
após autorização da autarquia local.
Apenas é permitida a utilização do fogo para confeção de alimentos, bem como a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à
iluminação ou à confeção de alimentos, nos locais expressamente previstos para o efeito, nomeadamente nos parques de lazer e recreio e outros quando
devidamente infraestruturados e identificados como tal
A queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem como a que decorra de exigências fitossanitárias de
cumprimento obrigatório, está sujeita a autorização da autarquia local, nos termos do artigo anterior, devendo esta definir o acompanhamento necessário
para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e da zona em causa
Fora do período crítico e quando o índice de risco de incêndio não seja de níveis muito elevado ou máximo, a queima de matos cortados e amontoados e
qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem como a que decorra de exigências fitossanitárias de cumprimento obrigatório, está sujeita a mera
comunicação prévia à Câmara Municipal.
Durante o período crítico ou quando o índice do risco de incêndio seja de níveis muito elevado ou, máximo, a queima de matos cortados e amontoados e
qualquer tipo de sobrantes de exploração, sem autorização e sem o acompanhamento definido pela Câmara Municipal, deve ser considerada uso de fogo
intencional.
Foguetes e outras formas de fogo
Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.
Em todos os espaços rurais, a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos que não os indicados no número anterior, está sujeita a
autorização prévia da Câmara Municipal.
Durante o período crítico, as ações de fumigação ou desinfestação em apiários não são permitidas, exceto se os fumigadores estiverem equipados com
dispositivos de retenção de faúlhas.
Nos espaços florestais, durante o período crítico, não é permitido fumar ou fazer lume de qualquer tipo no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os
atravessam.
Fora do período crítico e desde que se verifique o índice de risco de incêndio rural de níveis muito elevado e máximo mantêm-se as restrições referidas
anteriormente.
Maquinaria e equipamento
Durante o período crítico, nos trabalhos e outras atividades que decorram em todos os espaços rurais e com eles relacionados, é obrigatório:
- que as máquinas de combustão interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o tipo de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados, sejam
dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés, e estejam equipados com um ou
dois extintores de 6 kg de acordo com a sua massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 kg.
Remoção de materiais queimados
Em áreas atingidas por incêndios florestais, e de forma a criar condições de circulação rodoviária em segurança, os proprietários devem remover materiais
queimados nos incêndios.
Os materiais devem ser removidos numa faixa mínima de 25 metros para cada lado das faixas de circulação rodoviária.
O não cumprimento do disposto acima referido constitui contraordenação punível com coima de 280€ a 10.000 € no caso de pessoas singulares, ou de
1600 € a 120.000€ no caso de pessoas coletivas ao abrigo do n.º 2 do artigo 215.º da Lei n.º 75B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do
Estado para 2021.
E para se constar, se passou este e outros avisos de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos habituais.
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, 01 de fevereiro de 2021
O Presidente da Câmara
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