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-----Aos quatorze dias do mês de Junho de dois mil e dez, 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, Teresa de Assunção Costa Mestre 

Silva e João Alexandre Granchinho Belchiorinho e ausentes os membros Orlando Filipe Abelha de Garcia Libório, 

Luís Rato Fonseca e Luís Miguel dos Santos Ramalho, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------

-----Ponto um: Iniciada a discussão do Plano Operacional Municipal (adiante designado POM), os membros 

presentes da CMDFCI tomaram conhecimento de que o membro Luís Miguel dos Santos Ramalho, Comandante e 

representante convocado dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz se demitiu do exercício das suas 

funções em momento posterior à sua convocação para a reunião a decorrer. Nesta conformidade, o 2° 

Comandante Francisco Manuel dos Santos Marcão Baptista e o adjunto de comando Paulo Jorge Vicente Canadas 

apresentaram-se perante a CMDFCI como actuais representantes dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

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

-----Nesta medida foi aceite pela CMDFCI a substituição no Quadro 4 - Lista geral dos contactos do POM dos 

contactos referentes aos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, designadamente como contactos 

operacionais os elementos do Corpo de Bombeiros:----------------------------------------------------------------------------

-----a) 2° Comandante, Francisco Manuel dos Santos Marcão Baptista;-------··---------------------------------------------

-----b) Adjunto de Comando, Paulo Jorge Vicente Canadas.-------------------------------------------------------------------

------Ponto dois: O membro representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Teresa 

de Assunção Costa Mestre Silva, deu conhecimento da existência de duas equipas de 1 a intervenção afectas ao 

Parque Natural do Vale do Guadiana não operacionais ao Domingo e condicionadas pela distância (pois estão 

sitas em Mértola) e por solicitação do Comando de Operações de Socorro. Em deliberação de todos os membros 

presentes procedeu-se ao acréscimo, por ser de todo o interesse da estratégia de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, dos contactos destas equipas ao Quadro 4- Lista geral dos contactos do POM.------------------------------

-----Ponto três: Aprovação do POM do Concelho de Reguengos de Monsaraz e das alterações constantes dos 

pontos um e dois da presente ordem de trabalhos, em conformidade com a atribuição dada às Comissões 

Municipais de Defesa das Florestas nos termos do artigo 3°D do Decreto-lei n° 17/2009, de 14 de Janeiro. ---------

-----0 referido plano, depois de debatido muito pormenorizadamente entre os membros presentes, foi posto à 

votação e aprovado por unanimidade, fazendo parte integrante deste as alterações supra referidas. ---------------

-----Mais se decidiu que o referido POM deveria ficar em anexo à presente ata.------------------------------------------

-----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.--------------------------
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-----Francisco Manuel dos Santos Marcão Batista, representante dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

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

-----Paulo Jorge Vicente Canadas, representante dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.------------

-----Teresa de Assunção Costa Mestre Silva, representante do Instituto da Conservação da Natureza e 

B i odiversi da de. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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