Edital
LIMPEZA DE TERRENOS FLORESTAIS
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
 Pavilhão de Sepins – 26 Fevereiro – 21.00 horas
 Pavilhão de Bolho – 12 Março – 21.00 horas
Luís António dos Santos Arromba, O Presidente da União de Freguesias de Sepins e Bolho, vem por este
meio divulgar que se irão realizar duas sessões de esclarecimento sobre a limpeza de terrenos e
prevenção de fogos florestais nos locais e datas acima mencionados.

Participantes:





Bombeiros Voluntários de Cantanhede;
Protecção Civil;
GNR;
Gabinete de apoio ao agricultor.

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos
confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, de
acordo com a lei.
A União de freguesia de Sepins e Bolho, apela a todos os cidadão que compareçam, esclareçam as suas
dúvidas evitando as coimas previstas na lei.
Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da Freguesia
e no website da Freguesia em http://uf-sepinsbolho.pt

Sepins, 23 de fevereiro de 2018
O Presidente,

Luís António S. Arromba
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