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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

ATA Nº1/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE MARÇO DE 2017

PRESENÇAS

Presidente da Câmara Municipal – Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa

Corpo de Bombeiros do concelho – João António Marranita Mendes
(2º Comandante)

Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros – Juvenália Isabel Guerreiro Salgado
(Presidente da Freguesia, eleita pela Assembleia Municipal)

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas – José Manuel Portela Campos
(Coordenador da Prevenção Estrutural)

Representante da ABORO – Paulo Jorge Grilo Teigão
(Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas)

Autoridade Militar do Exército – José Ademar Castanheira Lopes
(Sargento-Chefe do Regimento de Infantaria RI3)

União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros – José João Cavaco
(Presidente da União das Freguesias)

Freguesia de Odivelas – Rodrigo José Rego Raposo
(Presidente da Junta de Freguesia)

União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros – José João Cavaco
(Presidente da União das Freguesias)

Geisy Alves
(Representante da entidade responsável pela elaboração do PMDFCI)

FALTAS
EDP Distribuição - Energia SA. – Manuel Martins Catarrunas
(Diretor de Manutenção de Redes)

União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda – Carlos Manuel Bonito Raposo
(Presidente da União de Freguesias)

* Representante do GTF Intermunicipal – Pedro Guerreiro da Silva
(Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal)

Início: Dez horas
Local: Sala de Sessões do Município
Secretariou: João Pedro Brites Raposo Alexandre
* Presente na qualidade de convidado
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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

Ata nº2/2016

---------O Senhor Presidente da Câmara, quando eram onze horas, após ter verificado quórum
para o funcionamento, deu início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-ATA DA REUNIÃO ANTERIOR  
---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse dispensada a leitura do projeto de ata
da reunião da CMDFCI, reunião ordinária nº2/2016, de 30 de maio de 2016, uma vez que a
mesma foi distribuída a todos os membros com antecedência.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime foi colocado em discussão o projeto da ata da reunião anterior.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção,  procedeu-se  à  votação do texto final  da  ata da
reunião anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios deliberou aprovar a ata da
reunião ordinária nº2/2016, de 30 de maio de 2016, por unanimidade, com nove votos a favor.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-INFORMAÇÕ  ES      

Fusão 2 e 3

3-PLANEAMENTO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS –
DECIF 2017   

---------O Senhor Presidente da Câmara fez uma pequena abordagem quanto ao documento em
apreciação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em discussão.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Portela  Campos  (ICNF)  congratulou-se  por  ser  uma  empresa  local  que
colaborou na elaboração do PMDFCI.----------------------------------------------------------------------
---------Salientou a importância da rede viária florestal e dos pontos de água (água no verão).------
---------Referiu as faixas de gestão de combustível e a sua implementação durante cinco anos.------
---------Mostrou alguma preocupação quanto à importância da sensibilização numa área mais
virada para as máquinas e seus utilizadores.---------------------------------------------------------------
---------Terminou com a referência à importante área ardida do POM, informando que iria fazer
chegar ao nosso GTF Municipal, que acompanha a marcação das áreas ardidas com o SEPNA, a
legenda do CAD  (caligrafia de apoio à decisão).---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Rui Aljustrel (SEPNA – chefe do núcleo proteção ambiental), apresentou as ações
a desenvolver em prol da DFCI, inserido no planeamento do DECIF.-----------------------------------
--------Apresentou um comparativo de casas de ocorrências na deflagração de incêndios florestais.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

Ata nº2/2016

---------O Senhor Comandante Operacional Distrital  referiu quanto ao POM a importância da
realização até meio de abril, de lista de contactos, meios de recurso, cartografia e rede de pontos
de acessibilidade a água, rede viária.-----------------------------------------------------------------------
---------Continuou que a água utilizada seria reposta pelos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Referiu uma passagem por baixo da auto-estrada de forma a permitir a passagem dos
carros pesados dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo.--------------------------------------
---------Acrescentou sobre a importância da faixa de gestão de combustíveis, de fazer aceiros e da
sua sensibilização junto dos agricultores.--------------------------------------------------------------------
---------Sugeriu os acessos ao rio Sado e a importância dos locais estratégicos de casas de água
(Odivelas), e a necessidade do seu melhoramento com janelas, pintura e wc´s (Posto GNR de
Figueira dos Cavaleiros).--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Odivelas  comentou  relativamente  à
instalação da ABORO.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------  O Senhor  Comandante  Operacional  Distrital  mostrou-se  disponível  para  ações  de
sensibilização  e  para  tal  pediu  a  permissão  para  a  utilização  da  viatura  de  transporte  de
passageiros da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.-----------------------------------------------
---------Explicou a importância da existência de alimentação de urgência e do combustível, ou seja,
levantamento dos postos de abastecimento e viaturas de transporte.------------------------------------
--------Apresentou dentro do projeto DECIF 2016, o mapa nacional dos incêndios e um gráfico
com, espécies ardidas (mata e agrícolas) e povoamento, ocorrências por concelho (Fal 8), tempos
de resposta da ANPC e locais de posicionamento dos meios de combate.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Quando eram 11h05m, o Senhor Paulo Teigas (ABORO), passou a fazer parte da ordem de
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante Operacional Distrital  informou sobre os gastos a nível financeiro,
com o DECIF 2016, que totalizaram o valor de 799.487,67€ no Distrito de Beja.--------------------
---------Apresentou  um  exemplo  de  gastos  com  um  incêndio  em  Moura,  com  1991ha  de
povoamento florestal (de 20/08/2016, pelas 10h58 até 22/08/2016 pelas 21h25) de cerca de
47.000,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Ferreira  do  Alentejo  e  Canhestros
questionou relativamente aos fogos postos, em caso de captura e respetiva penalização.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo esclareceu que
em qualquer incêndio com mais de 10ha existe sempre um elemento de comando, apesar da
triangulação, sairá mais uma equipa dada a perigosidade do  incêndio.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara fez referência à casa ABORO da Barragem de Odivelas.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

Ata nº2/2016

---------O  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Odivelas  sugeriu  uma  melhoria  nas
condições do edifício.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara assinalou o começo da limpeza das bermas em abril do
corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Acrescentou a existência de meios humanos disponíveis.------------------------------------------
--------Informou sobre a oferta de uma ambulância aos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Alentejo, agendada para o dia 4 de março.----------------------------------------------------------------
--------Referiu que de 23 a 26 de junho irá decorrer a FNAR, um certame onde se irão realizar
vários colóquios.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor  representante  do ICNF  sugeriu  uma campanha de  sensibilização durante  a
realização da FNAR.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas pediu a verificação das bocas de
incêndio na Freguesia de Odivelas, a testar com os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo esclareceu tratar-
se de uma competência da equipa de intervenção permanente, em que a avaliação decorre por
volta de abril/maio, em que neste ano irão colaborar com o levantamento dos pontos de água.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara quando eram onze
horas e quarenta e quatro minutos deu por encerrada a sessão.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------E  eu  _________________________________________,  Assistente  Técnico,  para  o  efeito
designado,  redigi  e  subscrevi  esta  minuta  que  vai  ser  assinada  pelo  Presidente  da  Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara,

________________________
Dr. Aníbal Reis Costa
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