EDITAL n.º 1642
Jorge Alves Custódio, Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, torna público que,
dando cumprimento ao previsto no projeto PDP3 - 3 - Gestão da Bacia do Rio Ceira face às
Alterações Climáticas, nomeadamente no que diz respeito a:
•

medidas para garantir o escoamento nas linhas de água, através do corte e remoção de

material vegetal arbóreo e arbustivo ardido;
•

medidas para minimizar a erosão e o arrastamento dos solos, através da reposição /

reabilitação da galeria ripícola (plantação e/ou sementeira de espécies autóctones);
•

medidas para assegurar o uso balnear através da reabilitação das condições biofísicas de

suporte;
publica o presente Edital no sentido de informar a população e os proprietários confinantes com o
Rio Ceira que se dará início aos trabalhos da Empreitada de Reabilitação Fluvial dos Ecossistemas
Ribeirinhos do Rio Ceira, cujo dono de obra é a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
por delegação de competências do Município de Pampilhosa da Serra, a partir do dia 21 de março
de 2022, prevendo-se uma execução em 270 dias, seguida de ações de manutenção durante 1030
dias após a receção provisória da empreitada.
Igualmente se solicita a colaboração de todos os proprietários, possuidores ou arrendatários de
terrenos confinantes com o Rio Ceira nos troços a intervencionar, de acordo com planta em anexo
e seguinte localização, a fim de garantirem e possibilitarem a realização dos trabalhos de limpeza
das margens e leito.
Troços a intervencionar no rio Ceira em Pampilhosa da Serra:
1 – Troço Superior do rio Ceira, e compreende uma extensão total de 5,8 km da frente ribeirinha
desde 1,4 km a jusante da Ponte de Casal Novo até 400 m a montante limite ocidental do
Municipio, na Freguesia de Fajão-Vidual.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais públicos habituais, bem como no sítio de internet do Município.
O Presidente da Câmara
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