Município de Santarém
EDITAL Nº 23/2022
AVISO AOS PROPRIETÁRIOS COM TERRENOS CONFINANTES COM O AFLUENTE DA RIBEIRA
DE CABANAS, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ACHETE, AZÓIA DE BAIXO E PÓVOA DE
SANTARÉM
NUNO TIAGO DOS SANTOS RUSSO, Vereador do Pelouro da Proteção Ambiental da Câmara
Municipal de Santarém, no uso da competência delegada e subdelegada pelo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Santarém, nos termos do Despacho n.º 17/P de 18 de novembro de
2021, torna público que o Município de Santarém, a partir do dia 20 de janeiro de 2022, irá
proceder à limpeza e desobstrução do afluente da ribeira de Cabanas, na União das Freguesias
de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, nos troços identificados na cartografia anexa,
dando cumprimento à alínea a) do n.º 5 do artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, a
qual define que as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica são da
responsabilidade dos municípios, nos aglomerados urbanos.
Esta ação integrada no âmbito da prestação de “Serviços de Limpeza, desobstrução e
conservação de troços da ribeira de Cabanas, localizados na União das Freguesias de Achete,
Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém e na União das Freguesias da Cidade de Santarém, da ribeira
de Cuba na Freguesia de Alcanede e do rio Alviela na Freguesia de Pernes” tem como objetivo
executar a limpeza e remoção de espécies invasoras nas margens, na remoção de sedimentos
das zonas assoreadas e na remoção dos resíduos urbanos e RCD das margens e leito da linha de
água.
Será efetuada uma ação de conservação de um terreno confinante com a linha de água,
removendo-se a vegetação infestante e os RCD abandonados, com o objetivo de tornar o local
visível e acessível à comunidade. Serão plantadas espécies vegetais autóctones para melhoria
do ecossistema ribeirinho.
Para informações complementares, os interessados deverão contatar a Divisão de Ambiente
Sustentabilidade do Município de Santarém, através do telefone 243 304 450 ou e-mail:
ambiente@cm-santarem.pt.
Paços do Concelho de Santarém, 19 de janeiro de 2022.

O Vereador
Nuno Russo
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