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EDITAL Nº 73/SMPC/2022 

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS 
EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS NA REDE VIÁRIA FLORESTAL (RVF) 2022 

 

HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO, Presidente da Câmara Municipal de Paços 

de Ferreira, informa os proprietários, arrendatários ou usufrutuários dos terrenos nas freguesias 

de Sanfins Lamoso Codessos e Penamaior que: 

1. Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, em vigor através do artigo 79.º, norma transitória, do 

Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 outubro, e segundo o Despacho n.º 5712/2014 de 30 abril, o 

Município de Paços de Ferreira vai intervencionar na rede viária florestal nos locais 

marcados nos mapas constantes do documento Anexo. 

2. A manutenção da rede viária florestal, que compreende o conjunto de vias de comunicação 

integradas nas redes municipais de defesa da floresta contra incêndios, constitui um aspeto 

primordial para a sua utilização eficiente e para a segurança dos agentes da defesa da 

floresta contra incêndios. Esta rede viária florestal é assim uma infraestrutura florestal de 

apoio à prevenção e combate aos incêndios rurais. 

3. Atendendo ao facto de as zonas a intervencionar serem constituídas por múltiplas 

propriedades privadas e um grande número de proprietários dos terrenos se encontram 

ausentes do concelho e tendo em consideração que esta Câmara Municipal pretende 

concretizar estes trabalhos de gestão de combustíveis junto da rede viária florestal entre os 

meses de maio a junho, agradecemos a boa colaboração e compreensão dos proprietários 

dos terrenos envolvidos. Solicitamos assim que todos os proprietários dos referidos 

terrenos que entendam oportuno serem esclarecidos relativamente às referidas 

intervenções, o favor de se dirigirem a esta Câmara Municipal e ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil ou através telefone 255860700 e contacto de e-mail protecaocivil@cm-

pacosdeferreira.pt . 

4. As ações de gestão de combustíveis serão efetuadas numa faixa até 5 metros para cada 

um dos lados do caminho no estrato arbustivo e no estrato subarbustivo. Relativamente 

aos materiais resultantes das intervenções sem valor comercial serão destroçados ou 

removidos do local. 

5. Consideram-se as ações previstas autorizadas, desde que, no prazo de 10 dias a contar da 

publicação deste edital, os referidos titulares não apresentem qualquer proposta de 

alterações. 

Para os devidos efeitos, se publica este aviso que será afixado nos lugares públicos de estilo. 

O Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

 

--------------------------------------------------------------- 
(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 
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EDITAL Nº 73/SMPC/2022 

Anexo 

 

Natureza dos trabalhos a desenvolver: 

- Beneficiação da rede: regularização de piso, beneficiação de valetas, construção de agueiros. 

No decorrer dos trabalhos as árvores ou arbustos que confinem com o caminho poderão 

sofrer pequenos danos devido ao serviço – aconselha-se ao proprietário o seu corte antes do 

início dos trabalhos. 

- Manutenção dos caminhos: o melhoramento do caminho da rede viária florestal tem como 

objetivo criar uma rede viária prioritária em termos de defesa da floresta contra incêndios 

(DFCI) garantindo a acessibilidade e compartimentação dos maciços florestais, a ligação entre 

as principais infraestruturas DFCI e o desenvolvimento das ações de proteção civil. As 

intervenções serão desenvolvidas apenas em caminhos cujo interesse em termos de DFCI 

seja reconhecido pelo Município, pelos Bombeiros Voluntários e pela Junta de Freguesia local.  

 

Todas as árvores e arbustos que penderem para a plataforma da rede viária poderão ser alvo de 

intervenção e colocadas na estrema de forma a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos.  
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