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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
Mandato 2013/2017
ATAN. 0 1
·····Aos dez dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dez horas e quarenta e cinco minutos,
nesta Cidade de Reguengos de Monsaraz, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de
Monsaraz, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta (adiante designado por CMDF), após a
tomada de posse dos respetivos membros, presidida pelo respetivo Presidente, Manuel Lopes Janeiro,
com a presença dos seguintes membros: Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Reguengos de Monsaraz, designado representante do Município de Reguengos de Monsaraz, Gabriela
Maria Mendes Ramalho Furão, Presi dente da União de Freguesias de Campo e Campinho, designada
pela Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, João Alexandre Granchinho Belchiorinho,
representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., João José Salgado Roma,
Comandante Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ricardo Alexandre Treno Martins
Monteiro, Alferes da GNR, representante da Guarda Nacional Republicana, e Inácio Silvestre Mitra
Pacheco, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, representante da
Associação Humanitária · Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.····································
····· Estiveram ainda presentes nesta Reunião, o Sr. Engenheiro Nuno Miguel Antunes Lourenço, Técnico
Superior do Município de Reguengos de Monsaraz, em substituição da Técnica Superior do Município de
Reguengos de Monsaraz Ana Margarida Paixão Ferreira, que integra o Gabinete Técnico Florestal do
Município, o Senhor José Soldado, 2. o Comandante Operacional Distrital de Évora, em substituição do
Sr. Comandante José Ribeiro, do Comando Distrital das Operações de Socorro de Évora, o Senhor
Major Copeto, e o Senhor Major Martins, do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional
Republicana e o Senhor Ciríaco Falé, 2. o Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários da
Associação Humanitária

Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz. ················· · ··············

-----A Reunião foi convocada com a seguinte Ordem de Trabalhos:· ············································
-- --· PONTO UM: Tomada de posse dos membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF);·
..... PONTO DOIS: Discussão

e aprovação do Plano Operacional Municipal (POM) para 2014. ······ ····· ····

-···· O Sr. Presidente da CMDF, Manuel Lopes Janeiro, deu início aos trabalhos da presente Reunião,
que se fez coadjuvar da Sr. a Marta de Jesus Rosado Santos, Adjunta do Gabinete de Apoio à
Presidência do Município de Reguengos de Monsaraz, para o apoiar administrativamente, na
elaboração da ata.········ ············· ----································ ······· ·······································
-· ···PONTO UM: Quanto ao ponto número um da Ordem de Trabalho "Tomada de posse dos membros
da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) ", o Senhor Presidente da CMDF tomou a palavra e
referiu que, em conformidade com o disposto no artigo 3. 0 ·D, do Decreto-Lei n. 0 124/2006, de 28 de
junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. 0 17/2009, de 14 de janeiro, e com as deliberações da
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Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião ordinária realizada em 30 de
outubro de 2013 e da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz tomada na sua sessão ordinária
realizada em 12 de novembro de 2013, todos os membros da CMDF, tomaram posse há momentos atrás
para o mandato de 2013/2017, conforme Termo de Posse da mesma data, que ficará a constar da
presente ata em anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS: Entrando no Ponto número dois da Ordem de Trabalhos "Discussão e Aprovação do
Plano Operacional Municipal (POM) para 2014", o Sr. Presidente da CMDF tomou a palavra e referiu
que a elaboração do Plano Operacional Municipal (POM) do Concelho de Reguengos de Monsaraz, é
uma das atribuições conferidas às Comissões Municipais de Defesa das Florestas, de acordo com o
disposto no n. 0 3, do artigo 3. 0 -B do Decreto-lei n. 0 124/2006, de 28 de junho, na redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n. o 17/2009, de 14 de janeiro. Em seguida o Senhor Presidente da Comissão
de Defesa da Floresta deu a palavra ao Eng. o Nuno Lourenço para apresentação do Plano Operacional
Munkipal para 2014, que fez a sua apresentação.--------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Comissão da Defesa da Floresta colocou à discussão de todos os presentes
o Plano Operacional Municipal (POM) para 2014. -------------------------------------------------------------------- -- Tomou a palavra o Eng. Belchiorinho que referiu que era necessário incorporar a cartografia de
apoio à decisão, conforme o Guia Técnko de 2012. Tomou a palavra o Senhor João Roma, Comandante
Operacional Municipal para referir que há outros meios complementares de apoio ao combate que
estão em falta, nomeadamente um empilhador telescópico Manitou, no quadro 2, constante de fls.8
do Plano e um porta máquinas que é de proprieda de um particular, mais propriamente da Olaria
Ramalho, de São Pedro do Corval, a introduzir no quadro 3 do Plano.··········································
------ Foi também referido pelo Senhor Major Copeto que o representante da Guarda Nacional
Republicana será o Senhor Capitão Carapinha, que virá substituir o Capitão Victor Ribeiro, enquanto
Comandante do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz, da Guarda Nacional Republicana.
O Engenheiro João Belchiorinho frisou que o POM deverá ser revisto anualmente sempre, que possível,
até ao dia 15 de abril de cada ano.---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, passou-se à votação, tendo o Plano
Operacional Municipal (POM) para 2014 sido aprovado por unanimidade dos membros presentes,
condicionado às alterações propostas.---- --- ---··--······---··---·------··-------------------------------·-···--·-··
----- Nos outros assuntos, tomou a palavra o Senhor João Roma, Comandante Operacional Municipal
que colocou a questão do difícil acesso aos locais, por encerramento de caminhos por particulares. O
Senhor Presidente da Comissão da Defesa da Floresta referiu que já está a ser efetuado um trabalho
de classificação de caminhos como caminhos públicos municipais, para a aprovação dos órgãos
municipais: câmara e assembleia municipal. Quanto a esta questão, interveio o Senhor Major Copeto,
que referiu que este assunto é comum a vários municípios. Referiu que é necessário um trabalho

conjunto das forças de segurança, dos Bombeiros e dos Município de sensibilização dos proprietários
para que é necessário facultar o caminho aos municípios e ao combate aos incêndios, existindo várias
alternativas que podem ser discutidas. O Senhor Comandante dos Bombeiros referiu que já fez um
levantamento em São Marcos do Campo dos proprietários que estão nestas condições, mas que
nenhum proprietário colaborou com os Bombeiros. O Senhor Comandante Operacional Municipal
propôs que, juntamente com a representante das freguesias, se agendassem reuniões em cada uma
das freguesias com os proprietários dos terrenos que forem sinalizados, para os sensibilizar para a
questão de facilitar o acesso pelos seus terrenos aos meios de combate aos incêndios e defesa da
floresta.-----------····-···································································································
-- ---0 Senhor Comandante Operacional Municipal e o Senhor Comandante do Corpo de Bombeiros falou
ainda da questão da limpeza dos logradouros e da zona envolvente às muralhas de Monsaraz, sendo
unânime que é necessário sensibilizar as pessoas para a limpeza dos terrenos, de forma a evitar ou
minimizar o risco de incêndios.········································-·-······-······-------·························
····· Nos outros assuntos, passou-se à apresentação dos três pilares da Defesa da Floresta Contra
Incêndios: o 1. o Pilar: "Prevenção Estrutural", que compete ao Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, I.P., 2. 0 Pilar: "Prevenção Operacional", que compete à Guarda Nacional Republicana e
o 3. o Pilar: "Combate", que compete à Autoridade Nacional de Proteção Civil. O primeiro pilar
denominado de "Prevenção Estrutural", foi apresentado pelo Senhor Engenheiro João Belchiorinho,
representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. De seguida, o Senhor
Major Copeto, da Guarda Nacional Republicana, passou à apresentação do 2. o Pilar denominado por
"Prevenção Operacional". Por último, o Senhor 2.° Comandante Operacional Distrital de Évora, José
Soldado passou à apresentação do 3. o Pilar, denominado por "Combate".····-·······························
-· ···Ainda nos outros assuntos, o Senhor Presidente da Comissão Manuel Lopes janeiro, sugeriu que na
próxima reunião desta Comissão fosse apresentada uma proposta de regulamento interno da Comissão
onde se preveja nomeadamente o número de reuniões ordinárias a realizar por ano, ao que todos
concordaram.····--···------------·············-···········----------------· ·········-·-·····-·············--······-······
--- --E mais nada havendo a tratar, o Sr. Presidente da Comissão, Manuel Lopes Janeiro deu por
encerrada esta reunião, eram treze horas, lavrando-se a presente ata que depois de lida, foi aprovada
por unanimidade dos membros presentes da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que vai ser
assinada pelos mesmos.---···-····-···························---------------------·--··································
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