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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
DE

FERREIRA DO ALENTEJO

ATA Nº2/2015

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE JUNHO DE 2015

PRESENÇAS

Presidente da Câmara Municipal - Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa
União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros - José João Cavaco
Freguesia de Odivelas - Rodrigo José Rego Raposo
Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo - João Marranita Mendes
Guarda Nacional Republicana (Posto Territorial) - Rui José Lança de Sousa
Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo - Fernando Joaquim Guerreiro Carvalho
Delegado de Saúde - Fernando Martins
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 - Victor Marques
Centro Distrital de Segurança Social de Beja - Lélia Guerreiro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo - Carlos Alexandre de Brito Vitorino Braga
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva - Rui Filipe Fezes Páscoa
EDP Distribuição Energia SA - António Luís Raposo Godinho
Rodoviário do Alentejo - Cristina Valadas
Corpo Nacional de Escutas - Francisco Toscano

FALTAS
União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda - Carlos Manuel Bonito Raposo
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros - Juvenália Isabel Guerreiro Salgado
Estradas de Portugal SA - Luís Manuel de Castro Melo
Portugal Telecom, PT Comunicações SA - Carlos Manuel Santos Loureiro
Associação de Dadores de Sangue das Fortes - José António Zambujo Rodrigues
Rádio Singa - António Toscano
Taxistas - Manuel António Estevão Catalão

Início: Dez 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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---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara  quando  eram dez  horas  e  trinta  minutos,  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  relatório  de
consulta pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Ferreira do
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-INFORMAÇÕES  

---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara informou  que  foi  aprovado  recentemente  o  Plano
Operacional  Municipal  (POM)  para 2015.  Fazendo parte  do Plano Municipal  de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, trata-se de um documento de revisão anual e de caráter operacional,
que tem como objetivo operacionalizar as medidas em prol da DFCI (Defesa da Floresta Contra
Incêndios). Nele estão vertidas as funções, responsabilidades e áreas de atuação de cada força
que  compõe  o  dispositivo  de  defesa  da  floresta  contra  incêndios,  incluindo  os  meios
complementares de apoio ao combate de incêndios florestais.-------------------------------------------
---------Convidou ainda todos os membros a participarem na FNAR – Feira Nacional da água e do
Regadio (sob o tema Olivoturismo) nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2015.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  João  Marranita  Mendes deu  conhecimento  da  atividade  da  AHBVFA  –
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo referente ao período de
15 de maio a 8 de junho (época de início dos incêndios florestais – fase BRAVO), dados que
refletem serviços  de  emergência  médica,  prestação  de  auxílio  através  de  abertura  de  porta,
transportes  regulares  de  doentes  a  consultas,  transferências  de  doentes  entres  unidades
hospitalares, acidentes rodoviários, bem como, incêndios florestais (12 ocorrências num total de 17
ocorrências,  fora  do  concelho  de  Ferreira  do  Alentejo).  Salientou  ainda,  que  muitas  das
ocorrências são efetuadas no concelho de Aljustrel.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do sistema de alertas que se encontra
em funcionamento através da central instalada no corpo de bombeiros local. Em tempo real todos
os eleitos locais, bem como serviços da autarquia e outras entidades de apoio, recebem sms com
a indicação da tipologia de ocorrência, local, viaturas e meios humanos envolvidos. Comentou
ainda, que a maioria das ocorrências são fora da área geográfica do concelho de Ferreira do
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Rui Páscoa questionou se existe falta de elementos na corporação de bombeiros
de Aljustrel, uma vez a maioria das saídas dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo são para fazer
face às ocorrências no concelho de Aljustrel. Interrogou ainda, se os bombeiros ao serviço da Mina
de Aljustrel ou de outras entidades são libertado das suas funções laborais para fazer face às
solicitações da corporação de bombeiros local, uma vez que a legislação em vigor confere esse
direito aos bombeiros para operações de socorro.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Senhor João Marranita Mendes informou que todas as saídas para fazer face a uma
ocorrência é efetuada em triangulação com as corporações de bombeiros mais próximas. Depois,
o Comandante das Operações de Socorro (COS) no local fará uma avaliação das necessidades e
eventualmente poderá desmobilizar alguma corporação em função da gravidade do sinistro.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- RELATÓRIO  DE  CONSULTA  PÚBLICA  DO  PLANO  MUNICIPAL  DE  EMERGÊNCIA  DE
PROTEÇÃO CIVIL DE FERREIRA DO ALENTEJO  

---------O Senhor Presidente da Câmara informou que após emissão de parecer prévio favorável
por parte da CMPC, reunida no dia 29 de janeiro de 2015, o Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil  (PMEPC) de Ferreira do Alentejo foi  submetido a consulta pública durante um
período não inferior a 30 dias úteis. O documento este disponível para consulta pública durante o
período compreendido entre 7 de abril a 19 de maio de 2015 em Diário da República (DR 2ª série
– nº67 – 7 de abril de 2015), no site da autarquia, na Câmara Municipal e sede de Juntas de
Freguesia para recolha de contributos, tendo apenas se registado os contributos da União das
Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros. Após análise dos mesmos, a comissão de revisão
do PMEPC acolheu e integrou a sugestão efetuada por aquela entidade passando a fazer parte
integrante do documento final em apreciação.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em discussão.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor José João Cavaco informou que a sugestão efetuada por aquela união de
freguesia consistiu na indicação de equipamentos (equipamentos não referenciados no PMEPC)
que poderiam ser utilizados em caso de emergência ou catástrofe.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------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, após apreciação do
relatório de consulta pública, 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 conhecimento e envio à ANPC – Autoridade
Nacional de Proteção Civil para emissão de parecer prévio, de acordo com o nº5, do artigo 4º,
da Resolução nº25/2008, de 18 de julho.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
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---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara quando eram onze
horas 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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