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Câmara Municipal

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra lncêndios

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto , Presidente da CâmaÍa Municipal de Arraiolos, toma público, em cumprimento do disposto

no Lei n.o 7612017 , de 17 de agosto, que allera o Decreto-Lei n.o '124120c6, de 28 de junho, entretanto já âlterado pelos

Decretos-Leis n.o 15/2009, de '14 de janeiro, 1712009, de 14 de janeiro, 114/2011 , de 30 de novembro e 83/2014, de 23 de

maio, que estabelece mêdidas e açôes a desenvolver no âmbito do Sistême Nacionâl de Defesâ de Floresta Contra

lncêndios, vimos informar que a EDP DistÍibuição, S.A., vai promover as ações de gestáo do combustivel nas faixas

das Linhas de Alta e Média Tensão, abrangidas pelo mencionado PMOFCI e que integram a rede secundária de faixas de

gestão de combustível.

As acções de gestáo de combustivel seráo efetuadas na faixa correspondente à projecçáo veÍticâl dos cabos condulores

eíeriores ao'escida de uma faixa de largura náo inferior a 7m paÍa cÀda um dos lados, no caso da média tensão, e de

í 0m para cada um dos lados, no caso da alta tensáo.

Assim, dez dias apôs a publicaÉo do presente Edital, irão ter inicio as opeÍações ligadas à gestáo de combustivêl nas

faixas. localizadas nas seguintes Íreguesias:

. Freguesia de Arraiolosi

. lgreiinha;

. Vimieiro;

. União de Freguesias da Gâfanhoeira (S. Pedro) e do Sabugueiro;

O proprietário, seu representante ou administrador da propriedade, poderá acompanhar os trabalhos realizados e

deverão proceder à imediata remoÉo dos materiais resullantes das ações de gesláo dê combustivel.

Caso os materiais resultantes das ações promovidas pela EDP Distribuiçáo, não sejam imediatamente Íecolhidos pelos

proprietários, dado que legalmente está interdito o seu depósito no local, os mesmos sêrâo depositados em local

deslinado para o efeito.

Avisa-se ainda que, ne impossibilidade de se proceder às açôes de combustível, seráo desencadeados os procedimêntos

legalmente previstos.

Poderão ser prestados todos os esclarecimenlos, no hoÍário normal de funcionamento, pelas seguintes entidades:

Pracâ do Munrcipio n'27. 7040-027 AÍrarclos
Íetef (+351) 266490240. Fâx (+351) 266490257 . emâil- geral@cn]-aíarolos p

NtPC 501258027
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Entidade TeleÍone e-meil

EDP Distribuição SA 939 394 549 Catarina. Dinis@edp.pt

Gabinete Técnico Florêstal dê

Arreiolos

266 490 240 geral@cm-arraiolos.pt

Floponor (empreiteiro) 271 813 324 joao.cunha@floponorpt

Para constar e produzir todos os efeitos legais, se publica o presênte editâl que vai ser afixado em todos os lugares de

estilo.

Arraiolos e Paços do Concelho, aos 25 de Fevereiro de 20'19
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