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 1 do artigo 215.º da Lei n.º 75B/2020, de 31 de
dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, torna público que:
Nos termos do previsto no artigo 215.º sob a epígrafe regime excecional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível:
1. Em 2021, independentemente da existência de Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) aprovado:
a) Os trabalhos definidos nos n.os 2, 10 e 13 do artigo15.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, devem decorrer até 15 de
março;
2. Durante o ano de 2021, as coimas a que se refere o artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, são aumentadas
para o dobro. (280€ a 10.000 € no caso de pessoas singulares, ou de 1600 € a 120.000€ no caso de pessoas coletivas.)
3. Até 31 de maio de 2021, as câmaras municipais garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir -se aos
proprietários e outros produtores florestais em incumprimento, procedendo à gestão de combustível prevista na lei, mediante comunicação e, na
falta de resposta em cinco dias, por aviso a afixar no local dos trabalhos.
4. Em caso de substituição, nos termos do número anterior:
a) Os municípios devem considerar as áreas de intervenção prioritária definidas em despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da
proteção civil e das florestas;
b) Os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a permitir o acesso aos seus terrenos e a ressarcir a câmara municipal das despesas
efetuadas com a gestão de combustível.
5. Para o cumprimento do disposto no presente artigo, designadamente quanto à execução coerciva dos trabalhos que se mostrem necessários ao
pleno cumprimento das medidas preventivas a que se referem os n.os 1e 3, as câmaras municipais contam com a colaboração das forças de
segurança.
6. O disposto nos n.os 3 a 5 dispensa a aplicação de outros regimes de acesso à propriedade e de operação sobre a mesma, designadamente os regimes
de execução para prestação de factos ou entrega de coisas e de posse administrativa.
Nos termos do previsto nos n.ºs 2 e 10 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual:
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais,
são obrigados a proceder à gestão de combustível, de acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante,
numa faixa com as seguintes dimensões:
Edificações - Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta,
matos ou pastagens naturais;
Aglomerados populacionais Largura mínima não inferior a 100 m.
Critérios para a gestão de combustíveis do anexo:
No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar
desramadas em 50% da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo no mínimo 4 m acima do solo;
No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a distância entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4 m e a
desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até
que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo.
No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder os 50cm;
No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder os 20cm.
Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem ainda ser cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios:
As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m da edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura do edifício.
Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem
como de outras substâncias altamente inflamáveis.
Informação mais detalhada sobre os locais e datas de intervenção poderá ser obtida junto da GNR (SEPNA) ou do Gabinete de Proteção Civil e Florestas do
Município de Proença-a-Nova.
Para constar, se publica o presente Edital, e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, 01 de fevereiro de 2021
O Presidente da Câmara
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