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Notificação para o coÉe/remoção de árvore localizada no Beco José Joaquim
Soares, Freguesia do Caniço, Goncelho de Santa Cruz

N

Élia tuísa Dias Gonçalves Ascensão, Vice-Presidente com o Pelouro da Divisão de Ambiente da Câmara Municipal

de Santa Cruz,faz saberque não tendo sido possível notificardevído à incerteza e paradeiro do cabeça de casal
da herança de Sre João Dias Campurra, proprietário de um terreno localizado no Sitio do Caniço de Baixo para

a

cidade (secção AAA, art. 73e), freguesia do Caniço, vem PUBLICAMENTE NOTIFICAR, de acordo com o disposto
na alínea d) do ne1 do arts Lt2e do Código de Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 (dez) dias,

a

contar da data da presente notificação e, ao abrigo do disposto no Decreto Legislativo Regional ns 18/98/M de
L8 de agosto, que estabelece as medidas de prevenção contra incêndios florestais, aplicável em todo o

território

da Região Autónoma da Madeira, conforme os n.es L e 2 do artigo l.e desse Diploma, proceder à limpeza do
terreno, de acordo com o disposto no n.e 1, do artigo 3s do Diploma acima referido onde se lê que "lncumbe aos
proprietórios e possuidores dos terrenos a que se refere o artigo 7.p do presente diplomo o dever de proceder à
limpeza respetiva, eliminando mato e material suscetível de propiciar ou propagor fogos, numo faixa de 30m
medida a partir do extrema paro o interior do prédio, ao longo de todo o seu perímetro, independentemente do

fim a que se encontrem adstritos os terrenos.".

Nomeadamente a remoção de uma casuariana, de modo

a

prevenir o desenvolvimento de agentes fitopatológicos.
Mais ficam V.as Ex.as notificadas de que o incumprimento desta determinação, ao abrigo do n.e 1, do artigo
19.0, do mencionado Decreto Legislativo Regional que resulta numa contraordenação punível com uma coima

de € 14,96 (catorze euros e noventa e seis cêntimos) a€7.246,99 (mil, duzentos e quarenta e seis euros e
noventa e nove cêntimos).
Para constar, publica-se este edital que será afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Concelho de Santa Cruz,

t3 de dezembro de

2O2L

A Vice-Presidente da Câmara,

^

(1)

ft',

Élia tuísa Dias Gonçalves Ascensão

publicação teve lugar no Diário da República, 2.r série

*
;

-

N.e 209

-

27 dê outubro de 2021 e no Oiário de Notícias de 26 de outubro dê 2021, páginas 30 a 32.
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