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MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

APOIO À REALIZAÇÃO DE QUEIMAS
PREVENÇÃO DE FOGOS FLORESTAIS

Na sua resposta, indique sempre a nossa referência.

- EDITAL N.°

/2019 -

Concelho: Sernancelhe
Freguesia:

Arnas e Cunha

CARLOS MANUEL RAMOS DOS SANTOS, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SERNANCELHE, informa que o Município de Sernancelhe tem uma
candidatura aprovada com o objetivo de contribuir para a implementação de um
programa piloto, designado por "Programa Queima Segura” e, concomitantemente,
para a redução do número de incêndios rurais que resultam de queimas de sobrantes
de exploração amontoados, no concelho de Sernancelhe, nas freguesias prioritárias
para ações de prevenção e proteção contra incêndios rurais.

Nesse sentido, INFORMO que de acordo com o estipqlacíó' no regulaménto do
apoio, durante os meses de maio e junho de

estarão apenas permiticfQs

alguns dias da semana para realização cte queimas nesta freguesia, conforme
cronograma de previsão anexo a est^EDITAL.
INFORMO ainda que o cronogra/na poderá sofrer alguma alteração mediante
as condições climatéricas.
Fazendo uso do Artigo 112, n.°

alínea d)/çkfCódigo do Procedimento Administrai

dão-se assim por notificados t ddos os i/íteressados em realizar queima de sobrantes
nesta freguesia, durante os mes es de maio e junho.
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lnforma-se ainda, que as queimas serão realizadas com a presença na freguesia dos
Bombeiros Voluntários de Sernancelhe.

E para constar se lavrou o presente edital que vai ser afixado nos lugares designados

Na sua resposta, indique sempre a nossa referência.

por lei, na impossibilidade de contactar pessoalmente todos os interessados.

Para qualquer esclarecimento, deve contactar:
Câmara Municipal de Sernancelhe/Gabinete Técnico Florestal
Morada: Rua Dr. Oliveira Serrão, 3640-240 Sernancelhe
Tel. 254 598 300 / 969 940 759
E-mail: qeral@cm-sernancelhe.pt/qtf@cm-sernancelhe.pt
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