
04/03/2021 11:30 AVISO Nº 04/2021

AVISO À POPULAÇÃO

OBRIGATORIEDADE DA LIMPEZA DE TERRENOS

De acordo  com o  art.º  215.º  da  Lei  75-B/2020  que  aprova  o  Orçamento  de  Estado  para  o  ano  2021,

independentemente da existência de Plano Municipal de Defesa da Floresta  contra Incêndios (PMDFCI)

aprovado:

a) Os trabalhos definidos nos n.os 2 (terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais), 10

(gestão de combustível numa faixa exterior de proteção de largura mínima não inferior a 100 m aos

aglomerados populacionais cartografados em PMDFCI) e 13 (faixa envolvente com uma largura

mínima  não  inferior  a  100  m  a  parques  de  campismo,  parques  e  polígonos  industriais,  nas

plataformas de logística e nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais) do

artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, devem estar concluídos até 15 de março;

b) Os trabalhos definidos no n.º 1 do artigo 15.º (rede viária, rede ferroviária, rede de transporte de

energia elétrica em muito alta tensão e em alta tensão, linhas de distribuição de energia elétrica em

média tensão, rede de transporte de gás natural (gasodutos)) do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de

junho, devem estar concluídos até 31 de maio.

2 -  Em 2021, as  coimas a  que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho são

aumentadas para o dobro.

3 -  Até 31 de maio de 2021, os municípios 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 – De acordo com o ponto 5 do art.º 66.º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de

Faro, publicado pelo Edital n.º 668/2013 de 5 de julho, dentro de aglomerados urbanos, a Câmara Municipal

pode,  em  qualquer  altura,  determinar  a  limpeza  de  logradouros,  a  fim  de  corrigir  más  condições  de

salubridade, segurança contra o risco de incêndio ou inundações.

…A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS!
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