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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

ATA N.º 2/2020 

-----Aos vinte e oito dias, do mês de abril, do ano dois mil e vinte, pelas onze horas, nesta Cidade de Reguengos 

de Monsaraz, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta (adiante designada pelo acrónimo CMDF) por 

videoconferência através da plataforma Cisco Webex Meetings, com a presença dos seguintes membros: Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ana 

Margarida Paixão Ferreira, Técnica Superior responsável pelo Gabinete Técnico Florestal do Município de 

Reguengos de Monsaraz, Nuno Isidro Ambrósio Pinto, e Gabriela Maria Ramalho Mendes Furão, representantes 

das freguesias do conselho designado pela Assembleia Municipal, Mafalda Isabel Cachopo Veigas, representante 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., Amândio Serra da Silva Neves, representante da 

Guarda Nacional Republicana, Luís Miguel Bernardo Cristóvão Mealha, representante das Infraestruturas de 

Portugal, S.A., Ricardo José Bonito Santana, em substituição de Maria Inês Colaço Lopes, representante da EDP, 

Distribuição, S.A. e Inácio Silvestre Mitra Pacheco, Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação 

Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.-----------------------------------------------------------

------------------ 

-----Não esteve presente nesta reunião, João José Salgado Roma, Coordenador Municipal de Proteção Civil.------ 

-----Antes da Ordem de Trabalhos, o senhor Vereador da Câmara Municipal Arq. Miguel Singéis procedeu à 

tomada de posse dos membros constantes do Termo de Posse da mesma data, que ficará a constar como anexo 

da presente ata. Em seguida, o Senhor Vereador da Câmara Municipal questionou os membros presentes se 

haveria algum inconveniente na gravação áudio da presente reunião, tendo os mesmos consentido a dita 

gravação. Posteriormente, a representante do ICNF, I.P. foi questionada acerca do procedimento de assinatura 

da presente ata. Tendo a mesma informado que a exemplo de outros Município, as entidades poderão elaborar 

parecer ou Mail de pronúncia sobre a ata, que ficarão juntos a esta.------------------------------------------------------- 

-----A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO ÚNICO: Apresentação e aprovação do Plano Operacional Municipal (POM);---------------------------------- 

-----Presidiu esta reunião, o Senhor Vereador da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Arq. Miguel 

Singéis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vereador Miguel Singéis deu início aos trabalhos da presente reunião, que se fez coadjuvar da Dra. 

Marisa Bento, Jurista do Município de Reguengos de Monsaraz, para o apoiar administrativamente, na elaboração 

da presente ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO UM: Quanto ao ponto um da Ordem de Trabalhos “Apresentação e aprovação do Plano Operacional 

Municipal” (adiante designado pelo acrónimo POM), o Senhor Vereador da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, deu a palavra à Arquiteta Ana Margarida Paixão Ferreira para apresentação do POM, que fez a sua 

apresentação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos passou-se à votação do POM, tendo o POM para 

2020 sido aprovado, por unanimidade, por sustentação oral de todos os membros presentes.-------------------------- 

-----A Arq. Ana Margarida Ferreira, pediu a palavra para referir que o Município de Reguengos de Monsaraz tinha 

recebido no dia 07 de abril, nos termos do n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, o 

primeiro pedido de autorização prévia para uma ação de (re)arborização. No entanto, não foi possível até agora 

dar resposta ao mesmo devido a dificuldades com a plataforma. Referiu que este Município solicitou apoio ao 

ICNF para resolução deste problema e até à presente data não obteve resposta. ---------------------------------------- 

-----A representante do ICNF retorquiu dizendo que iria falar (novamente) com a colega responsável por esta 

matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----E mais nada havendo a tratar, o senhor Vereador da Câmara Municipal, Arq. Miguel Singéis, deu por 

encerrada esta reunião, eram onze horas e trinta minutos, lavrando-se a presente ata que depois de lida, foi 

aprovada por unanimidade dos membros presentes da Comissão Municipal de Defesa da Floresta com sustentação 

oral de todos, e conforme pareceres e/ou Mails de concordância em anexo e que se dão aqui por integralmente 

reproduzidos para todos e devidos efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------- 

 


