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-----Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze, pelas quinze horas, nesta Cidade de Reguengos de 

Monsaraz e no Salão Nobre dos Paços do Município reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (adiante designado por CMDFCI), estando presente os membros, Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnica Superior do Município 

de Reguengos de Monsaraz, Rui Manuel Isidro Lopes e Joaquim Francisco Vieira Valido, cabos do Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), em substituição do Comandante do Destacamento Territorial da 

Guarda Nacional Republicana, Tenente Victor Cláudio Gomes Ribeiro, Inácio Silvestre Mitra Pacheco, 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, Luís Rato Fonseca, representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Reguengos de Monsaraz e João Alexandre Granchinho 

Belchiorinho, Coordenador de Prevenção Estrutural do Distrito de Évora e ausente o membro Teresa de Assunção 

Costa Mestre Silva, representante do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, com a seguinte 

ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto um: Aprovação do Plano Operacional Municipal (POM) do Concelho de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com a atribuição dada às Comissões Municipais de Defesa das Florestas nos termos do artigo 3. 0 D 

do Decreto-lei n° 17/2009, de 14 de janeiro. 

-----Ponto dois: Candidatura ao Programa: Voluntariado Jovem para as Florestas.----------------------------------------

-----Ao supra mencionado Plano foi proposta a seguinte alteração: a fusão dos seis setores de defesa da floresta 

contra incêndios em dois, sendo que a vigilância num é assegurada pelos Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

Monsaraz e no outro pelo SEPNA e pelos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, em conjunto. A 

presente alteração foi posta à votação e aprovada por unanimidade;-------------------------------------------------------

------Posto isto, o supra mencionado Plano, foi posto à votação e aprovado por unanimidade;-------------------------

-----Mais se decidiu que o referido POM deveria ficar em anexo à presente ata, e submeter o mesmo a aprovação 

à Câmara Municipal, para posterior votação em sessão de Assembleia Municipal.----------------------------------------

-----Tendo em conta, a experiência positiva do ano transato do Programa Voluntariado Jovem para as Florestas, 

a CMDFCI, caso o Instituto Português do Desporto e da Juventude venha a prever a sua realização para o ano de 

2012, decidiu aprovar a sua candidatura, a qual foi posta à votação e deliberada por unanimidade.------------------

-----A CMDFCI decidiu, ainda, apresentar a eventual proposta de candidatura ao Programa Voluntariado Jovem 

para as Florestas à Câmara Municipal, órgão competente para a sua aprovação.-----------------------------------------

-----E mais nada havendo a tratar, foi esta reunião encerrada lavrando-se a presente ata que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada pelos membros presentes.---------------------------------------------------------------------------

-----Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.--------------------------

-----Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnica Superior do Município de Reguengos de Monsaraz.------------------------
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----- Rui Manuel Isidro Lopes e Joaquim Francisco Vieira Valido, cabos do SEPNA, em substituição do Comandante 

do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana, Tenente Victor Cláudio Gomes Ribeiro.--------------

----- Inácio Silvestre Mitra Pacheco, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.------------

-----Luís Rato Fonseca, representante dos Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----João Alexandre Granchinho Belchiorinho, representante da Autoridade Florestal Nacional.-----------------------
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