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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2019

Local: Sala de Formação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo

Presenças:

Presidente da Câmara Municipal- Luís António Pita Ameixa

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas- José Manuel Portela Campos

Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo- António Francisco Galvão Gomes

Guarda Nacional Republicana, SEPNA- Rui Pedro Vilhena Beijinha

ABORO- Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas

GTF- Gabinete Técnico Florestal Municipal- Rita Isabel Paiva

Guarda Nacional Republicana, destacamento territorial- Rui José Lança Sousa

SMPC- Serviço Municipal de Proteção Civil- José Inácio Guerreiro Costa

Faltas:

União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros- José João Cavaco

União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda- Carlos Manuel Bonito Raposo

Freguesia de Figueira dos Cavaleiros- Juvenália Isabel Guerreiro Salgado

Freguesia de Odivelas- Rodrigo José Rego Raposo

lnfraestruturas de Portugal- Maria do Rosário de Fátima

EDP- Distribuição de Energia SA- Jorge Pólvora Fialho

Autoridade Militar do Exército Regimento de Infantaria-

o
cDrvl FA
MUNCPiO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Secretariou: Albano Rocha Fialho- Chefe do Serviço Jurídico e Institucional



Verificada a existência de quórum, pelas 10.30 horas, o Senhor Presidente da Câmara deu

início à reunião, com a Ordem de Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os

elementos da Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios, com os seguintes

pontos:

1- Informações;

2- Processos de licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei n.2 14/2019 de 21 de janeiro;

3- Ponto de situação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

4- Outros assuntos.

1- Informações;

Não havendo qualquer pedido de informações ou esclarecimentos, o Senhor Presidente da

Câmara, passou para o ponto dois da ordem de trabalhos.

2- Processos de licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei n.2 14/2019 de 21 de janeiro;

O Senhor Presidente da Câmara fez o enquadramento da nova legislação ao abrigo do

Decreto-Lei n.2 14/2019 de 21 de janeiro, que se junta em anexo a esta ata.

O Eng.2 Álvaro Ramos, na qualidade de Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, de

forma sucinta explicitou o porquê da necessidade da intervenção da Comissão Municipal da Defesa

da Floresta Contra Incêndios. De acordo com o referido decreto-lei, procede-se a alguns

aperfeiçoamentos aplicáveis à edificação fora dos aglomerados urbanos. Neste momento, existem

seis processos que deram entrada nos serviços e que aguardam parecer. O chefe da Divisão de

Urbanismo e Obras Públicas, salientou que deverá existir uma forma ágil para a análise dos

processos e emissão do correspondente parecer.

A Eng. Rita Paiva acrescentou ainda a necessidade da intervenção da ANEPC- Autoridade

Nacional de Emergência e Proteção Civil, pois os documentos entregues, não continham todos os

elementos necessários para análise. Foi sugerido pela Eng. Rita Paiva que as notificações e

pedido para reuniões, se efetuasse também por e-mail. Presentemente, o Gabinete Técnico

Florestal Municipal, está em fase de conclusão do Regulamento Interno da Comissão Municipal da

Defesa das Florestas Contra Incêndios do Município de Ferreira do Alentejo.

O representante do ICNF- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Eng.9 Portela

Campos, refere que a operacionalidade destas comissões, deve ser o mais objetiva possível,

sugerindo uma reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O Senhor Presidente da Câmara, sugeriu que fique agendada uma outra reunião, dia dois de
julho, e contactar telefonicamente as entidades em falta.

3- Ponto de situação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

O ICNF- instituto de Conservação da Natureza e Florestas, remeteu no dia 23 de abril um oficio,

a comunicar algumas correções ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios muito
embora, já o mesmo tivesse tido parecer favorável daquela entidade, pelo que se remeteu para a
entidade que elaborou o plano, os esclarecimentos devidos.

O Senhor Presidente da Câmara, fez uma introdução acerca do ponto de situação, tendo
também a Eng. Rita Paiva, esclarecido que foram efetuados todos os procedimentos que levaram
à aprovação e publicação do referido Plano Municipal, tendo à posteriori o Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, solicitado alterações, ao nível da cartografia.

O representante do ICNF, Eng.9 Portela Campos, referiu que deve-se aguardar, pois em breve
serão comunicadas as informações necessárias.

4- Outros assuntos.



O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo António Gomes, referiu o

numero de ocorrências de combate a incêndios, nos primeiros quatro meses do ano, as áreas

ardidas foram pouco significativas, no entanto em junho já existiram nove ocorrências, com cerca

de quarenta hectares ardidos.

O Senhor Comandante António Gomes, salientou que os meios ao dispor são suficientes para

dar resposta às solicitações, mediante uma intervenção musculada, que leva a que haja uma

diminuição da área ardida. Importa referir que a saída é sempre acompanhada de um elemento do

comando que contribui para a resolução rápida.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, referiu ainda as condições para o abastecimento

de água dos bombeiros, sem haver sobrecarga no abastecimento público.

Não havendo mais assuntos a tratai o Senhor Presidente da Câmara, quando eram onze horas

e quarenta minutos, deu por encerrada a reunião.

E eu, Albano Rocha Fialho, Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, para o feto designado,

redigi e subscrevi esta ata, que vai ser assinada pelo Presidente da Câmara Municipal.

Câmara,


