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AVISO Nº 31/SMPC/2022 

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2021-2030 

EXECUÇÃO DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS EM INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (REDE VIÁRIA) 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 Eiriz, 

Sanfins Lamoso Codessos, Raimonda, Figueiró, Carvalhosa e Ferreira que: 

1. Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do 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, e do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios – PMDFCI, em vigor através do artigo 79.º , norma transitória, do Decreto-

Lei n.º 82/2021 de 13 outubro, o município de Paços de Ferreira vai promover as ações de gestão de 

combustíveis nas vias municipais que integram a rede secundária de faixas de gestão de 

combustíveis; 

2. As ações de gestão de combustíveis serão efetuadas na faixa de 10 metros para cada um dos lados 

das vias de acordo com os critérios previstos no anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

na sua redação atual, ou seja: 

a) 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 4 m 

acima do solo; 

b) 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 alcançar 

no mínimo 4 m acima do solo; 

c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50 cm; 

d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 20 cm; 

e) As copas das árvores e arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m dos edifícios; 

f) Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 

ou sobrantes das explorações. 

g) No caso de infraestruturas da rede viária às quais se associem alinhamentos arbóreos com 

especial valor patrimonial ou paisagístico, ainda que das espécies previstas na alínea a) do n.º I, 

deve ser garantida na preservação do arvoredo o disposto no número anterior numa faixa 

correspondente à projeção vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de 

largura não inferior a 10 m para cada lado. 

 

 



 

3. Assim, a partir de 01/05/2022 serão desencadeadas as operações ligadas à gestão de combustíveis 

nas faixas identificadas no mapa em anexo; 

4. O proprietário, seu representante ou administrador da propriedade, poderão acompanhar os 

trabalhos e deverão proceder à imediata remoção dos materiais resultantes das ações de gestão 

combustível. Desta forma, solicita-se aos proprietários que previamente pretendam efetuar a gestão 

de combustíveis ou a remoção dos materiais sobrantes que forneçam essa informação para os 

contactos abaixo referidos; 

5. Caso o proprietário se oponha à execução dos trabalhos de gestão de combustível na data indicada, 

passa o mesmo a ser responsável pela execução dos trabalhos em causa, sem prejuízo da 

contraordenação a que haja lugar. No limite e na impossibilidade de procedermos às ações de 

gestão de combustíveis serão desencadeados os procedimentos legalmente previstos; 

6. Relativamente aos materiais resultantes das intervenções, que possuem diâmetro inferior a 7,5 cm, 

serão destroçados ou removidos do local; 

7. Na falta de recolha dos produtos florestais resultantes da operação de gestão de combustível 

dentro do prazo a que se refere a alínea c) do n.º 3 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 

outubro, os mesmos são removidos e apropriados pela Câmara Municipal; 

 

Informações mais detalhadas sobre os locais e datas de intervenção poderá ser obtida através telefone 

255860700 e contacto de e-mail protecaocivil@cm-pacosdeferreira.pt 

 

Agradecemos a colaboração de todos os proprietários no desempenho deste trabalho, salientando os 

benefícios desta ação na prevenção de incêndios rurais.  

 

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

 

A segurança é de todos! 
COLABORE! 

 
Paços de Ferreira, 21 de abril de 2022 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 
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