EDITAL N.º 97/2021
PROC. ARHC.DRHI.00748.2019
A salvaguarda do equilíbrio ecológico e do bom funcionamento da rede hidrográfica deverá ser
concretizada tendo em consideração o princípio da co-responsabilização de todos os utilizadores
e gestores dos recursos hídricos. A APA/ARH do Centro, ciente da necessidade de
implementação das medidas de conservação e reabilitação, nomeadamente limpeza e
desobstrução das linhas de água para garantir as condições de escoamento dos caudais líquidos
e sólidos em situações hidrológicas normais ou extremas, bem como as operações de combate
às invasoras ribeirinhas e aquáticas, publica o presente Edital n.º 97/2021 no sentido de prestar
auxílio técnico no entendimento da lei vigente.
Assim, a Câmara Municipal de Águeda ou empresa contratada para o efeito fica pelo presente
edital autorizada a proceder às operações de limpeza e manutenção do leito e margens,
incluindo as operações de controlo de espécies da flora exótica invasora e de restauro de
habitats ripícolas no âmbito do Projeto do Rio Marnel e Ribeiras Aguieira e Ameal nos troços
das referidas linhas de água no Concelho de Águeda, em substituição dos proprietários
confinantes com aqueles troços de linha de água de acordo com o Ponto 4, do art.º 21º da Lei
n.º 54/2005, de 15 de Novembro, sendo a realização das operações autorizadas até 31 de
Dezembro de 2022.
O presente edital deverá ser fotocopiado a cores, autenticado com o Selo da Autarquia e afixado
nos habituais locais de estilo municipais e junto aos diversos locais das intervenções.
Coimbra, 17.12.2020
Pel´O Administrador Regional da ARH do Centro

Nuno Bravo
(ao abrigo de competência subdelegada – Despacho nº
11634/2018 publicado no Diário da Republica, 2ª série de 6 de
dezembro de 2018)
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