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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
DE

FERREIRA DO ALENTEJO

ATA Nº1/2015

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2015

PRESENÇAS

Presidente da Câmara Municipal - Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa
União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda - Ana Catarina Nobre Faúlha
União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros - José João Cavaco
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros - Juvenália Isabel Guerreiro Salgado
Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo - António Francisco Galvão Gomes
Guarda Nacional Republicana (Posto Territorial) - Rui José Lança de Sousa

- Amadeu José Antas do Val
Santa Casa da Misericórdia - José António Casadinho de Matos
Agrupamento Vertical de Escolas de Ferreira do Alentejo - Maria Antónia Magalhães da Silva Figueiredo
Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas - Paulo Jorge Grilo Teigão
Centro Distrital de Segurança Social de Beja - Lélia Guerreiro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo - Carlos Alexandre de Brito Vitorino Braga
Portugal Telecom, PT Comunicações SA - José Soudo

- Sidónio Cordeiro
EDP Distribuição Energia SA - António Luís Raposo Godinho
Rodoviário do Alentejo - Manuel José Alves Barão
Corpo Nacional de Escutas - Francisco Toscano
Rádio Singa - António Toscano
* Ação Social da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo - Maria José Cabral Gamito Costa
* Enhidrica - Consultores de Engenharia Ambiental Lda - Maria Conceição Vieira

FALTAS
Freguesia de Odivelas - Rodrigo José Rego Raposo
Diretor do Centro de Saúde/Delegado de Saúde - Jorge Ângelo Ramos dos Santos
Estradas de Portugal SA - Luís Manuel de Castro Melo
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva - Rui Filipe Fezes Páscoa
Associação de Dadores de Sangue das Fortes - José António Zambujo Rodrigues
Taxistas - Manuel António Estevão Catalão

Início: Catorze horas e trinta minutos
Local: Sala de Sessões do Município de Ferreira do Alentejo
Secretariou: João Pedro Brites Raposo Alexandre
* Presente na qualidade de convidado(a)
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

Ata nº1/2015

---------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.-------------------
---------Agradeceu a disponibilidade de todos os presentes para apreciação do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Ferreira do Alentejo.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-INFORMAÇÕES  

---------O Senhor Presidente da Câmara informou que o documento em análise será apresentado
pela  empresa  Enhidrica  -  Consultores  de  Engenharia  Ambiental  LDª,  responsável  pela  sua
elaboração.  Efetuou  ainda,  um  breve  enquadramento  quanto  à  elaboração  do  documento,
sublinhando  que  se  tratou  de  uma  candidatura  comparticipada  por  fundos  comunitários
(INALENTEJO 2007-2013), à semelhança de outras Câmaras Municipais do distrito de Beja.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-PLANO MUNICIPAL DE EMERGÂNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE FERREIRA DO ALENTEJO  

---------O  Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à Engª Maria Vieira, representante da
Enhidrica, para apresentação do documento.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora  Maria  Vieira agradeceu  a  disponibilidade  dada  àquela  entidade  para
apresentação de um instrumento de extrema importância na gestão territorial em caso de acidente
grave ou catástrofe, como é o PMEPC.----------------------------------------------------------------------
---------Procedeu  à  apresentação  dos  aspetos  técnicos  do  documento  (apresentação  em
powerpoint) sublinhando que para a elaboração do mesmo foi efetuado um trabalho de campo de
forma a se conhecer a realidade do concelho ao nível da análise de riscos.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara agradeceu a apresentação detalhada do documento,
colocando o mesmo em discussão.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  José  João  Cavaco comentou  a  ausência  de  informação  no  mapa  de
concentração e alojamento de população, no que respeita à União de Freguesias de Ferreira do
Alentejo e Canhestros. Sublinhou que a localidade de Canhestros, bem com, Olhas, Aldeia de
Ruins, Fortes e Gasparões, também são detentoras de equipamentos passiveis de concentração e
alojamento de população.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor António Godinho sugeriu uma pequena alteração quanto à designação da
entidade que representa, como entidade de apoio eventual logístico às forças de intervenção (EDP
em vez de Energias de Portugal).-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

Ata nº1/2015

---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que todas as entidades efetuassem uma análise
do documento até ao final da próxima semana, de forma a se puder solicitar a inclusão das
alterações à Enhidrica, durante o período em que o documento estiver em discussão pública.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Lélia Guerreiro, em substituição da diretora da unidade do Centro Distrital de
Segurança Social  de Beja, informou que não possui poderes para apreciar o documento em
questão. Contudo, será solicitado aquela entidade uma análise cuidada do mesmo, de forma a
cumprir com o solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais  nenhuma intervenção,  o Senhor Presidente  da Câmara colocou o
documento à votação para emissão do seguinte parecer prévio:-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Comissão  Municipal  de  Proteção  Civil  de  Ferreira  do  Alentejo  deliberou  por
unanimidade,  com dezasseis  votos  a  favor,  emitir  parecer  prévio  favorável  quanto  ao  Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Ferreira do Alentejo, elaborado de acordo
com a Resoluçãonº25/2008, de 18 de julho (Diretiva para a elaboração de planos municipais de
emergência de proteção civil).--------------------------------------------------------------------------------
---------Submeter o PMEPC à Câmara Municipal para consulta pública em diário da república, por
um período mínimo de 30 dias (da sua componente não reservada), de acordo com o nº8, do
artigo 4º, da Resolução nº25/2008, de 18 de julho.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo mais  assuntos  a  tratar,  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  quando eram
dezasseis horas e trinta minutos deu por encerrada a sessão.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------E  eu  _________________________________________,  Assistente  Técnico,  para  o  efeito
designado, redigi e subscrevi a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara,

__________________________
Dr. Aníbal Reis Costa
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