Câmara Municipal
Gabinete de Proteção Civil e Florestas
|Registo n.º 6560

|Data 01/04/2022

|Processo n.º 2022/150.10.702/1

ATA
Ata n.º 01 da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Data: 30-03-2022
Local: Salão Nobre do Edifício dos Passos do Concelho
Hora de Início: 10h15
Hora de Término: 12h40

Ordem de Trabalhos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Instalação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
Período antes da ordem do dia;
Aprovação do Regulamento de Funcionamento da Comissão Municipal de Gestão
Integrada de Fogos Rurais;
Aprovação do documento de elementos e medidas para o enquadramento da análise de
risco e das medidas excecionais contra incêndios, para a emissão de pareceres ao abrigo
dos artigos n.ºs 60 e 61 do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro na sua redação atual;
Emissão de parecer ao abrigo do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28
de junho, na sua redação atual;
Emissão de parecer ao abrigo do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28
de junho, na sua redação atual;
Emissão de pareceres ao abrigo do n.º 10 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, na sua redação atual;
Emissão de Parecer do Plano de Gestão Florestal do prédio Coutada com a matriz n.º
14572, da União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral de José Tavares Fernandes;
Emissão de parecer em como as áreas que se candidatam ao Condomínio de Aldeia programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de Floresta - se
encontram integradas na rede secundária de faixas de gestão de combustível do PMDFCI,
e não existe sobreposição de candidaturas para a mesma área;
Emissão de parecer para a construção de uma charca de apoio aos incêndios localizada em
Vale Motrinas.
Análise ao relatório anual da execução do PMDFCI do ano de 2021.
Aprovação do Plano Operacional Municipal para o ano de 2022;
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Presenças:
Presidente da Câmara Municipal
Representantes das Freguesias do
nomeados pela Assembleia Municipal

Engenheiro João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo
Concelho

António Alberto Antunes Coelho
Nuno Filipe Antunes Fernandes

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

Engenheiro Joaquim José Sousa Proença

Coordenador Municipal de Proteção Civil

Engenheiro Daniel Lourenço Farinha

Guarda Nacional Republicana

Capitão Celso Ricardo de Moura Marques
1 ª Sargento – Luís Manuel Folto Bugalho
Adjunto de Comando Arlindo Miguel Prata André em
representação do Comandante Tiago Serra Marques

Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova

Associação de Produtores Florestais e Agrícolas do Marcolino Farinha Nel
Concelho de Proença-a-Nova
Engenheiro Lino Miguel Barroca

I – Instalação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais
O Senhor Presidente usou da palavra para saudar e agradecer a presença de todos os elementos que
compõem esta nova Comissão.
Ponto I - Instalação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais: o senhor Presidente
referiu que com a publicação do Decreto-Lei 82/2021 de 13 de outubro de 2021 é criada a Comissão
Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, doravante designada por CMGIFR, cessando funções
a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
O n.º 3 artigo 29.º do citado Decreto, com a redação que lhe é conferida pela Declaração de
retificação n.º 39-A-2021 de 10 de dezembro, indica a composição da CMGIFR. Disse que o
documento da tomada de posse era a presente ata.
Ponto II - Período antes da Ordem do Dia: o Senhor Presidente referiu que depois de ter seguido a
convocatória e os elementos de análise para esta reunião, foi proposto pelo ICNF ao Município a
alteração da rede primária do concelho; neste sentido gostaria que esta comissão se pronunciasse
sobre o assunto.
O Engenheiro Joaquim Proença explicou que se pretendia alterar o troço desde o Sobral Fernando à
Catraia Cimeira - atualmente está pela cumeada da Serra do Chão de Galego. A intenção é passá-lo
para a estrada que liga o Sobral Fernando ao Chão de Galego, pois devido as características da Serra,
orografia e tipo de solo, a instalação deste troço é muito dispendiosa e também a deficiente rede
viária da serra nunca permitia tirar o efeito desejado da sua instalação no caso de combate a
incêndio.
Também é proposto inserir um troço desde Proença-a-Nova ao limite do concelho ao longo do CM
1325 e da EN 241.
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Foi entendimento unânime da CMGIFR proceder à alteração do troço da Serra do Chão de Galego e
de não incluir o troço de Proença-a-Nova ao limite do concelho, uma vez que grande parte deste
troço coincide com povoações e área agrícola gerida.
O senhor presidente propôs como secretário da CMGIFR o engenheiro Daniel Farinha, proposta que
foi aprovada por unanimidade. Seguidamente passou-lhe a palavra para a apresentação dos pontos
seguintes.
Ponto III – Apresentação do Regulamento de Funcionamento da CMGIFR - aprovado por
unanimidade.
Ponto IV - Apresentação do documento de elementos e medidas para o enquadramento da análise
de risco e das medidas excecionais contra incêndios, para a emissão de pareceres ao abrigo dos
artigos n.º (s) 60 e 61 do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro na sua redação atual.
O Engenheiro Daniel Farinha referiu que uma das competências da CMGIFR é a emissão de pareceres
relativos a obras de construção e de ampliação, nos casos previstos no presente decreto-lei.
Estando prevista a publicação de um despacho do Presidente da ANEPC quanto à adoção de medidas
de proteção relativas à resistência do edifício à passagem do fogo, não existindo ainda esse despacho
torna-se necessário definir quais as medidas de minimização do perigo de incêndio rural a adotar
pelo interessado, as medidas de proteção relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e as
medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivo
logradouro, que poderão servir de análise ao projeto e quais os elementos instrutórios.
Submetido a votação, o documento foi aprovado com a abstenção do Engenheiro Joaquim Proença,
referindo que no entendimento do ICNF esta matéria pertence claramente ao eixo de intervenção
proteção contra incêndios rurais, (alínea a) do nº 2 do artigo 4º, DL 82) e a sua coordenação é uma
atribuição da entidade referida na alínea a) do artigo 8º do mesmo DL), entendendo assim não lhe
competir pronunciar na emissão dos pareceres previstos. Para estas matérias devem ser convidadas
outras entidades, conforme a alínea i) do nº3 do artigo 29º do DL 82.
Seguidamente o Engenheiro Daniel Farinha enquadrou a análise dos pontos V, VI e VII da ordem de
trabalhos, começando por referir que o processo a analisar no ponto V e o processo a analisar no
ponto VI deram entrada no Município no ano de 2021. Quanto aos processos a analisar no ponto VII,
foram elaborados pelos técnicos do Município na vigência do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, para legalizar as pecuárias do concelho ao abrigo do n.º 10 do artigo
16.º do Decreto-lei 124/2006 de 28 de junho na sua redação vigente:
N.º 10: “As edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades
Económicas, aprovado pelo Decreto‑Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual,
podem ser dispensadas das condições previstas nos n.os 4 a 8, por deliberação da câmara
municipal, desde que o seu cumprimento se tenha tornado inviável e sejam propostas medidas
adequadas de minimização do perigo de incêndio, objeto de parecer favorável da CMDF”.
No dia 19 de maio de 2017 em Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, foi
reconhecido o interesse público Municipal das referidas pecuárias.
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Também nas medidas adequadas de minimização do perigo de incêndio os técnicos do Gabinete de
Proteção Civil e Florestas auxiliaram os proprietários na sua elaboração, faltando o parecer da
Comissão.
Nestes três pontos - V, VI e VII - estamos perante processos anteriores a 2022, surgindo a dúvida se
seriam analisados pelo Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de junho na sua redação atual, que terminou
a sua vigência em 31 de dezembro de 2021, ou pelo Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro na sua
redação atual que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022.
Numa reunião realizada em 27 de janeiro de 2022 entre a AGIF, o ICNF e os GTF(s) a nível nacional,
como existiam opiniões nos dois sentidos, foi aconselhado aos GTF(s) que consultassem os seus
serviços jurídicos.
O entendimento da jurista do Município (Dr.ª Anabela Lopes) foi o seguinte:
«O artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, sob a epígrafe Norma Transitória não regula estas
situações. Assim, entendo que temos de ir pelo princípio geral constante no artigo 12.º do Código
Civil (Aplicação das Lei no Tempo), segundo o qual a lei só dispõe para o futuro. Tendo os processos
dado entrada em 2021, antes da vigência do Decreto-Lei n.º 82/2021, deverão os mesmos ser
analisados à luz do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho.».
Ponto V - Emissão de parecer ao abrigo do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, de uma habitação familiar e de um anexo em Sobreira Formosa, de
Margarida Alves Bandeiras, em solo rural, classe de perigosidade muito baixa.
O processo cumpre o estipulado nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-lei 124/2006
de 28 de junho na sua redação atual, tenho sido submetido a votação e aprovado com a abstenção
do Engenheiro Joaquim Proença.
Ponto VI - Emissão de parecer ao abrigo do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, de uma Instalação Pecuária em Figueira, de Xisto Sabores Unipessoal,
em solo rural, classe de perigosidade muito baixa.
O processo cumpre o estipulado nas alíneas a) e b) do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-lei 124/2006
de 28 de junho na sua redação atual, tenho sido submetido a votação e aprovado com a abstenção
do Engenheiro Joaquim Proença.
Ponto VII - Emissão de pareceres ao abrigo do n.º 10 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, na sua redação atual em solo rural (pecuárias):
Proprietário
Acácio Lopes Catarino
Alfredo Prazeres Martins
António Marques Fernandes
Carlos Manuel Fernandes Cardoso

Localidade
Casal D’ Ordem
Amoreira
Naves
Vale das Balsas

Classe de Perigosidade
Muito Baixa
Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa

Jorge Manuel Pereira Alves
José Gonçalves – Cabeça de Casal
Lucília Maria Ribeiro Cardoso

Vale Clérigo
Estevês
Monte Barbo

Muito Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa
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Maria da Piedade Páscoa Henriques Monte de Baixo
Rosa
Nuno Miguel Lopes Cardoso
Amoreira
Tiago Joaquim Bernardo Eira
Proença-a-Nova

Muito Baixa
Baixa - Média
Muito Baixa

Os processos cumprem o estipulado no n.º 10 do artigo 16.º do Decreto-lei 124/2006 de 28 de junho
na sua redação atual, tenho sido submetidos a votação e aprovados com a abstenção do Engenheiro
Joaquim Proença.
Ponto VIII - Emissão de Parecer do Plano de Gestão Florestal do prédio Coutada com a matriz n.º
14572, da União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, de José Tavares Fernandes
Apresentado o Plano de Gestão Florestal, o mesmo foi submetido a votação e aprovado por
unanimidade, contudo o Engenheiro Joaquim Proença referiu que o documento está a ser analisado
pelo ICNF que se pronunciará sobre a sua aprovação.
Ponto IX - Emissão de parecer em como as áreas que se candidatam ao Condomínio de Aldeia programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de Floresta - se encontram
integradas na rede secundária de faixas de gestão de combustível do PMDFCI e não existe
sobreposição de candidaturas para a mesma área.
Condomínios a candidatar, três com dois locais cada:
Condomínio
I
II
III

Local I
Montinho e Zona Industrial de Proença-a-Nova
Ribeiro de Gomes e Zona Industrial de Sobreira
Formosa
Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PEPA)

Local II
Montinho e Zona Industrial
Cunqueiros
Vale da Ursa

Submetido a votação, a proposta de candidatura foi aprovada por unanimidade por cumprir os
requisitos.
Ponto X - Emissão de parecer para a construção de uma charca de apoio aos incêndios localizada em
Vale Motrinas.
O Engenheiro Daniel Farinha informou os presentes da pretensão de um proprietário em construir
uma charca que poderá ser utilizada em caso de incêndio pelos meios de combate aéreos e
terrestres; referiu que como a mesma se encontra no início de uma linha de água terciária, será
solicitada autorização à APA.
Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto XI - Análise ao relatório anual da execução do PMDFCI do ano de 2021.
Depois de analisado o relatório mereceu concordância de todos os elementos da CMGIFR, pelo que
será enviado ao ICNF.
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Ponto XII - Aprovação do Plano Operacional Municipal para o ano de 2022
Efetuada a apresentação e posto a votação, o POM foi aprovado por unanimidade.

Sem outros assuntos a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença
de todos.
O Presidente da CMDFCI de Proença-a-Nova
Digitally signed by JOÃO
GRL_ASSINATURA_1
JOÃO MANUEL
MANUEL VENTURA GRILO DE
VENTURA GRILO MELO LOBO
Date: 2022.04.01 17:27:38
DE MELO LOBO
+01:00

(Engº João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo)

O Secretário da CMDFCI de Proença-a-Nova
GRL_ASSINATURA_2 J
Digitally signed by DANIEL LOURENÇO FARINHA
Date: 2022.04.03 11:37:07 +01:00

(Engenheiro Daniel Lourenço Farinha)

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.
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