
REGUENG®S  
DE MONSARAZ  

EDITAL  
LIMPEZA DE TERRENOS PRIVADOS CONFINANTES A E~IFICAÇÕES, AGLOMERADOS 

POPULACIONAIS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

------- José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 
torna público e a todos faz saber que, nos termos do disposto no artigo 25. º do Regulamento 
Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados, aprovado por deliberação da 
Assembleia Municipal de 28/02/2012, e alterado por deliberação da Assembleia Municipal de 
27/1112019, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidade que, a qualquer 
título, detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, 
estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder 
à gestão de combustf vel numa faixa de 50m à volta daquelas edificações ou instalações a 
partir da alvenaria exterior da edificação, conforme o anexo ao Decreto-Lei n. º 124/2006, de 
28 de junho, na sua redação atual.-------------------------------------------------------------------------
------- Os trabalhos de gestão de combustível em espaço rural devem decorrer até 31 de mato 
de 2020, de acordo com o disposto no artigo 17.º, n.º 3, do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 
de matço alterado pelo Decreto-Lei n. 0 20/2020, de 1 de maio.--------------------------------------
------- Informa-se ainda que, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 
qualquer titulo, detenham terrenos e lotes destinados a construção, são obrigados a manter 
os terrenos e lotes referidos, limpos e isentos de vegetação ou outros detritos que possam 
de alguma forma gerar combustível, suscetível de produzir incêndios ou causar 
insalubridade. A reclamação pela falta de limpeza dos terrenos em causa é dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal, através de requerimento próprio.----------------------------------
------- Em caso de incumprimento da limpeza do terreno, o Município de Reguengos de Monsaraz 
poderá realizar os trabalhos enunciados diretamente ou por intermédio de terceiros, sem 
qualquer forr1:1alidade, decorrendo todas as despesas por conta do detentor do terreno. Neste 
caso, a intervenção do Município é precedida de Edital a afixar, designadamente, no local dos 
trabalhos, num prazo não inferior a 1 O dias e os proprietários ou detentores do espaço ficam 
obrigados a facultar os necessários acessos às entidades responsáveis pelos trabalhos de 
limpezas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- O desrespeito das obrigações relativas à limpeza constitui contraordenação, punível com 
coima de 140,00 €a 5.000,00 €, no caso de pessoas singulares e de 800,00 í até ao máximo de 
60.000,00 €,no caso de pessoas coletivas (artigo 29.º, n.º 2, alínea h) do citado Regulamento).-
------- Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados, nos lugares públicos do costume deste Concelho, bem como noutros locais 
considerados adequados. ------- ------·---------------- ------------------------ --------:.--------·-------------

Reguengos de Monsaraz, 06 de maio de 2020. 

O Presidente da Câma a Municipal, 

: 

MtMlinpio de R~uengos de Monsaraz 1 Câmara Municipal 1 
Praça da UI~dade 1 Apartado 6 1 7l01 ·970 Regueo110~ de Mon>arn 

Tel (•3>1)266 508 040 1 Fax, (•351) 266 5-08 059 
g~.,l~m r~uengos·monsnraz.pt 1www.cm·regu~ng.os -mons:ar.irz.pt 

http:www.cm�regu~ng.os-mons:ar.irz.pt
http:r~uengos�monsnraz.pt


.L}CERTIOÂO · ~ 
-:Z:s~ (Nome).,.......-----~ S (.e (Cllrrelra) do Munlclpi'o deReguengosde 

Monsaraz certifico que nesta data afixei nos luga::i~cos e de 
costumedesteConcelhovétlosexomplaresdo ~ 
retro. Por wverdade e par• constar passo a praseote certidão que 
aasinO. dato e autentico com Mio bf~ 1.160 neste Munlclplo. 
ReguengosdeMonseru.ddt ~e de~... 

O Trabalhadot 'fll.~P<lbllOat 
~~~~_,.~~.......~-N•~ ( . 




