CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

EDITAL
N.º 3/2021
José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, em
cumprimento do disposto no n.º 13 do artigo 15.º Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de
Junho, na sua redação atual, informa que vai dar início aos trabalhos de gestão de
combustível das faixas da rede secundária do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira e do Polo Industrial do Freixo, (ver mapa anexo) conforme o estipulado na
presente Legislação.
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título,
detenham terrenos poderão acompanhar os trabalhos e deverão proceder à remoção do
material lenhoso resultante das ações de gestão de combustível.
Nos termos do n.º 15 do artigo 15.º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, na sua
redação atual, os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a facultar os
necessários acessos às entidades responsáveis pelos trabalhos de gestão de
combustíveis.
Para mais esclarecimentos poderão os proprietários contactar o Gabinete Técnico
Florestal desta Câmara Municipal, às quartas-feiras, com marcação prévia, ou através do
contacto telefónico 231 927 460.
Face ao exposto agradecemos a máxima compreensão, empenho e a colaboração de
todos, no sentido de facilitarem a execução dos trabalhos referidos anteriormente, os
quais têm como objetivo a prevenção e defesa da floresta contra incêndios bem como a
proteção de pessoas e bens.
E para constar se lavrou o presente edital que vai ser afixado nos lugares designados por
lei, na impossibilidade de contactar pessoalmente todos os proprietários. Fazendo uso
do Artigo 112, n.º 1 alínea d) do Código do Procedimento Administrativo, dão-se assim
por notificados todos os proprietários.
Paços do Concelho de 18 de Março de 2021.
Presidente da Câmara
_________________________
(Eng. José Júlio Henriques Norte)
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