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Ervas

PROTEJA A SUA CASA E A FLORESTA DOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS COM A LIMPEZA DE MATOS JUNTO ÀS
HABITAÇÕES OU EDIFICAÇÕES
A Floresta é dos patrimónios mais relevante do concelho de Mondim de Basto, com a aproximação do
período de Verão, no qual a ocorrência de incêndios florestais se torna mais propícia, é necessário conhecer
os contornos legais estipulados no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
O concelho de Mondim de Basto apresenta uma área significativa de espaços florestais que envolvem os
aglomerados populacionais. Esta zona de interface Urbana/Florestal, representa uma área de potencial
perigo, quer para pessoas e bens, quer para a floresta, pela possibilidade de ocorrência de um incêndio
florestal.

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
LIMPEZAS DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos
confinantes e edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros
equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas
edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação.
Esta gestão de combustíveis, deve assegurar o corte dos matos ou outra vegetação espontânea as
desramações das árvores até metade da altura, a um máximo de 4 m, bem como, um distanciamento de 4 m
entre a copa das árvores ou pequenos núcleos de árvores.

A PROTECÇÃO COMEÇA NA PREVENÇÃO!

Fora do período crítico, a queima das lenhas das podas ou do material resultante das limpezas (matos
cortados) é permitido sem licenciamento, desde que o risco de incêndio seja inferior a muito elevado, e
desde que o material a queimar esteja amontoado.

LICENCIAMENTO DE QUEIMADAS
O licenciamento é efectuado na Câmara Municipal, destina-se ao uso do fogo para renovação de pastagens
e eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes de exploração cortados mas não amontoados.
Para além do licenciamento, é obrigatório a presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na
ausência, de equipa de Bombeiros ou de equipa de sapadores florestais
Será dado conhecimento público, do início do período crítico a vigorar em 2015.

AVISO

O não cumprimento das limpezas conforme estipuladas leva á aplicação de ContraOrdenações e Coimas que poderão ir de 140 euros a 5000 euros, no caso de
pessoas singular, e de 800 euros a 60000 euros, no caso de pessoas colectivas.

O risco de incêndio pode ser consultado em

municipio.mondimdebasto.pt
Para mais informações contacte o Gabinete Técnico
Florestal na Câmara Municipal de Mondim de Basto

255 389 300
município de
Mondim de Basto

