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TRABALH

Maria Fernanda Esteves
Cristelo-Côvo e Arão.
n"7612011, de 17 de
alterado pelos Decretosde 30 de novembro e 83

Sousa Ferreira, Presidente da União das Freguesias de Valença,
público gue, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei
que altera Decreto-Lei n." 12412006, de 28 de junho, entretanto já
n." 15/2009 de 14 de janeiro, 1712009, de 14 de janeiro, ll4l207l,
14, de 23 de maio, que estabelece os medidas e ações a desenvolver

no âmbito do sistema Naci
de Defesa da Floresta Contra incêndios, e do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra ncêndios - PMDFCI - aprovado no Concelho de Valença, a EDP
Distribuição - Energia, S. ., vai promover as ações de gestão do combustível nas faixas das
linhas de Média Tensão e
Alta Tensão abrangidas pelo mencionado PMDFCI e que integram
a rede secundária de fai
de gestão de combustível, na União das freguesias de Valença,
Cristelo-Côvo e Arão.
Assim, e em cumprimento
referido diploma, toma ainda público que o objetivo dos trabalhos
consta daltmpeza do mato,
mação de árvores cujos ramos estejam próximos dos condutores
por baixo da liúa elétrica, com uma largura de 15m em linhas de
e corte de árvores que estej
Média Tensão e de 25m
linha de Alta Tensão e serão iniciados 10 dias úteis após data de
dir,ulgação do presente avi . (conforme planta anexa)

Mais toma público

que

propriedades, poderão

materiais resultantes das
removidos pela empresa q
retirar os materiais sobran

os proprietários, seus

representantes ou administradores das
os trabalhos e deverão proceder à imediata remoção dos
de gestão de combustível, caso contrário serão os mesmos
reahza os trabalhos. Os proprietários que previamente pretendam
devem fornecer essa informação para:
Entidade responsável pela infraestrutura (ED

r

Telefone

813 324

2s3 020 654

Finalmente torna púbiico que, na impossibilidade de procederem às ações de gestão de
combustível, serão des

os procedimentos legalmente previstos.
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