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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS

ATA Nº2/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE MAIO DE 2016

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)

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

FALTAS

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

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

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)

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

Início: Quinze 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 quinze 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 nº1/2016, de 15 de fevereiro 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 nº1/2016, de 15 de fevereiro de 2016, por unanimidade, com seis votos a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-INFORMAÇÕ  ES      
---------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra questionando o representante do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) quanto à operacionalidade do Gabinete
Técnico Florestal  Intermunicipal  (GTF)  onde  o  município  de Ferreira  do Alentejo se  encontra
inserido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Portela Campos esclareceu que o técnico que integrava o GTF Intermunicipal já
não faz parte daquele gabinete, tendo à bem pouco tempo integrado a estrutura do ICNF.----------
---------Foram feitos esforço pela tutela no sentido de integrar novos colaboradores, contudo trata-
se de pessoas novas destacadas para um serviço novo, que de certo, levará o seu tempo para
colocar de novo a “máquina a andar”.---------------------------------------------------------------------
--------Sublinhou, que o Município de Aljustrel (em sede de comissão) saiu do GTF Intermunicipal
tendo criado um GTF local, recorrendo aos técnicos da própria autarquia.-----------------------------
---------À semelhança do que aconteceu em Aljustrel, sugeriu em sede de comissão a criação de
um  GTF  local,  através  da  indigitação  de  um  técnico  municipal,  uma  vez  que  as  ações  e
documentos de planeamento já são elaborados pela autarquia.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara comentou  a  inoperacionalidade  do  presente  GTF
Intermunicipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Na sequência da última reunião da CMDFCI,  foram efetuadas diligências internas  no
sentido da elaboração do Plano Operacional Municipal (POM) para 2016.---------------------------
---------Quando ao Plano Municipal  de  Defesa  da Floresta  Contra  Incêndios  (PMDFCI),  cuja
validade findou no final de 2013, a autarquia terá que recorrer à contratação de serviços externos
para a elaboração do PMDFCI (processo em desenvolvimento).-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Senhor Portela Campos sugeriu, aquando da adjudicação da realização do PMDFCI,
que  fosse  agendada  uma  reunião  de  trabalho  para  articulação  entre  as  várias  entidades
intervenientes e a entidade adjudicatária.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João Marranita Mendes informou que desde o dia 15 de maio que a corporação
local de bombeiros assegura uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP), em detrimento de uma
Equipa de Combate a Incêndios (ECIN), tendo em consideração a taxa de risco de incêndios
florestal do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------A partir do dia 1 de junho toda a estrutura estará operacional com a constituição da uma
equipa de ECIN, vigorando até final de setembro, assegurando, simultaneamente durante o mês
de agosto uma Equipa Logística de Apoio ao Combate (ELAC).------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a autarquia irá proceder à reformulação
do protocolo celebrado com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Alentejo (AHBVFA), duplicando na sua essência, a componente monetária de ajuda na proteção e
socorro de pessoas e bens, mantendo sempre a disponibilidade de apoio técnico em eventuais
projetos e candidaturas.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Manuel Catarrunas informou que compete à EDP a gestão das faixas de gestão
de combustíveis ao longo das suas linhas (rede de baixa tensão), e forma a colmatar potenciais
focos de incêndio. Contudo, verifica-se que aquando da instalação dessas mesmas linhas, muitos
dos terrenos envolventes não contemplavam maciços arbóreos, situação que atualmente não se
verifica. Em alguns casos, é difícil para a EDP proceder à limpeza desses mesmos espaços devido à
intransigência dos seus proprietários. Questionou até que ponto poderá a CMDFCI auxiliar aquela
entidade na sensibilização desses indivíduos, de forma a proteger o seu espaço florestal.-------------
---------Mais informou, que alguns municípios através dos seus Serviços Municipais de Proteção
Civil (SMPC), prestam esse tipo de apoio, sinalizando inclusive situações pontuais de perigo que
posteriormente são objeto de análise por parte da EDP.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Portela Campos clarificou que a EDP é parte integrante da CMDFCI, logo faz
parte  de  toda  uma  estrutura  de  apoio  na  DFCI,  cabendo  a  cada  entidade  as  diligências
necessárias para obtenção de um objetivo comum.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2016  
---------O Senhor Presidente da Câmara fez uma pequena abordagem quanto ao documento em
apreciação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em discussão.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Senhor Portela Campos referiu que o POM – Plano Operacional Municipal (documento
de caráter operacional) é parte integrante do PMDFCI e visa compilar informação de relevo no
apoio ao combate (contactos, meios complementares de apoio e cartografia de apoio à decisão).-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  João  Marranita  Mendes mostrou  alguma preocupação  quanto  à  utilização
incondicional  de  máquina  de  rastos  nos  incêndios  florestais,  em  detrimento  de  outros
equipamentos mais expedidos.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Portela Campos comentou que na sua opinião uma trator de rodas com uma
grade é um equipamento mais rápido e eficaz e gera menor despesa do que uma máquina de
rastos que se encontra condicionada devido à sua motricidade. Contudo, é necessário ter sempre
em consideração a área afetada (zona de serra implica seguramente uma máquina de rastos).-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara, apesar da falta de meios humanos disponíveis ao serviço
da Câmara Municipal, enalteceu o trabalho realizado pelo funcionário João Alexandre, que tendo
em  atenção  as  várias  funções  desempenhadas  ao  serviço  da  autarquia,  tem  assegurado  a
coordenação  dos  serviços  de  proteção  e  socorro  com  as  várias  entidades,  bem  como,  a
compilação do POM durante os vários anos.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Portela Campos sublinhou novamente a necessidade da criação de um GTF
para o Município de Ferreira do Alentejo.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais  nenhuma intervenção o  Senhor  Presidente  da Câmara colocou o
documento à votação.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios deliberou  aprovar o Plano
Operacional Municipal para o ano de 2016, por unanimidade, com seis votos a favor.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara quando eram quinze
horas e quarenta e dois 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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