
EDITAL nº30/2017 

TRABALHOS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

EM FAIXAS DE TERRENOS AO LONGO DA EN 18 

(ENTRE NISA E V.V. DE RODÃO) 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Nisa, no cumprimento 
do disposto no Decreto-Lei 17/2009 de 14 de Janeiro, que define as acções a desenvolver no 
âmbito de sistema nacional de defesa da floresta contra incêndio e do plano municipal de 
defesa da floresta do concelho de Nisa, torna público: 

Durante o ano de 2017, vão ser efectuados trabalhos de gestão de combustível, nas faixas de 
terrenos englobados na rede primária de defesa da floresta contra incêndios, localizadas ao 
longo de EN 18 (entre Nisa e V.V. de Rodão), podendo visualizar-se a área a intervencionar na 
cartografia em anexo, a qual faz parte integrante do presente edital. 

Por não ser possível contactar todos os proprietários abrangidos nesta operação, procedeu-se 
à elaboração e divulgação do presente edital, sendo o mesmo afixado nos locais habituais e no 
sitio da internet do município de Nisa, notificando os titulares dos prédios rústicos ou seus 
representantes a entregarem as respectivas autorizações para a realização da intervenção em 
causa, nesta autarquia, no prazo de 10 dias úteis. Findo este prazo, em caso de incumprimento 
da entrega das autorizações, estas encontram-se dispensadas, procedendo o município à 
execução dos trabalhos.  

Nisa, 8 de março de 2017  
A Presidente da Câmara Municipal de Nisa 

Maria Idalina Alves Trindade 



   

CMN | Modelo 60 
 
Câmara Municipal de Nisa | Praça do Município – 6050-358 Nisa | Telf.: 245 410 000 | Fax: 245 412 799 | Contribuinte: 506 612 287  
e-mail: geral@cm-nisa.pt | www.cm-nisa.pt 

mailto:geral@cm-nisa.pt


   

CMN | Modelo 60 
 
Câmara Municipal de Nisa | Praça do Município – 6050-358 Nisa | Telf.: 245 410 000 | Fax: 245 412 799 | Contribuinte: 506 612 287  
e-mail: geral@cm-nisa.pt | www.cm-nisa.pt 

 

mailto:geral@cm-nisa.pt

