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Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de leiria

ATAn.º 1/2015

Aos treze dias do mês de abril do corrente ano, nas instalações dos Bombeiros Municipais de Leiria, pelas catorze

horas e quarenta minutos, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), com a

presença dos digníssimos representantes das entidades convocadas, referidas no documento anexo, com a

seguinte ordem de trabalhos:

Apresentação e aprovação do Plano Operacional Municipal de Leiria de 2015;

Alterações ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Leiria;

Apresentação das ações do Gabinete Técnico Florestal - Pareceres às ações de arborização e

rearborização, de acordo com o regime jurídico e ações de gestão de Combustíveis;

Apresentação das ações de Fiscalização do DL 124/2006 de 28 de junho, com a redação atual, dos GIPS

da GNR e da PSPpara o concelho de Leiria em 2015.

O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria deu início à reunião, começando por agradecer a presença

de todos e de seguida, o Sr. Comandante Tenente-Coronel Figueiredo deu início à apresentação do Plano

Operacional Municipal de Leiria 2015 (POM).

O POM, elaborado de acordo com o guia do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), define a

estratégia de prevenção e combate dos incêndios florestais e regula a articulação entre entidades e organismos

municipais. Este Plano faz referência aos meios e recursos, dispositivo operacional de DFCI, setores territoriais de

DFCI e cartografia de apoio à decisão.

O Eng. Rui Giestas fez referência às três equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais (CNAF) que estão

sedeadas na Marinha Grande, tendo como prioridade de intervenção as Matas Nacionais. Para além desta

referência indicou que o Protocolo celebrado entre o Ministério da Agricultura e da Defesa, relativo às ações de

vigilância a desencadear por parte do Exército nas Matas Nacionais é para dar continuidade no presente ano.

O Sr. Comandante Figueiredo, aquando da apresentação da parte logística, referiu que essa matéria é

competência do Serviço Municipal de Proteção Civil de Leiria.

O Sr. Vice-Presidente Dr. Gonçalo Lopes, colocou a votação o POM, sendo aprovado por unanimidade pelos

membros da CMDFCI.

O Dr. Francisco Vasconcelos passou a apresentar o segundo ponto da ordem de trabalhos - Plano Municipal de

Defesa da Floresta Contra Incêndios de Leiria (PMDFCI).

A apresentação iniciou com a necessidade de alterar a proposta de PMDFCI enviada para o ICNF em dezembro de

2014, em virtude das alterações sugeridas por esta entidade. As alterações consistiram na alteração da

cartografia, nomeadamente no caderno I - diagnóstico - o mapa hidrográfico com apresentação e diferenciação
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dos cursos de água entre os permanente e não permanentes, para além da inclusão do ano de 2014 no histórico

e causalidade dos incêndios florestais.

No caderno 11- plano de ação as alterações efetuadas prenderam-se com a reformulação do mapa de

perigosidade de incêndio florestal, onde foi excluída a "área urbana consolidada" e os "aglomerados rurais". A

inclusão do mapa de estabilização de emergência e do mapa de reabilitação de povoamentos e habitats

florestais. Para além destas alterações foram revistas as regras de edificação e no que concerne à rede de faixas

de gestão de combustível (FGC) e mosaico de parcela de gestão de combustível foram anuladas as sobreposições

de áreas, alterando o número de hectares e o orçamento.

Relativamente à existência de áreas onde existem mais que uma entidade responsável pela gestão de

combustível verificaram-se opiniões distintas e alguma dificuldade em estabelecer a responsabilidade pela

manutenção da faixa.

O representante da GNR, Sargento Nogueira indicou que nestas situações e quando à necessidade de

levantamento de um auto de notícia é levantado a todas as entidades que sejam responsáveis pela manutenção

da faixa (responsabilidade comum). Refere que o ICNF devia emitir um parecer jurídico relativo a esta matéria,

considerando as dúvidas colocadas.

O representante do ICNF sugeriu que estas áreas sejam indicadas no PMDFCI como áreas de responsabilidade

comum, não atribuindo a responsabilidade de gestão de combustível da área sobreposta apenas a uma entidade

(não definir prioridades).

O Dr. Francisco Vasconcelos indicou que o Plano devia definir claramente a responsabilidade pela FGC, à

semelhança do anterior PMDFCI, no entanto e verificado a falta de consenso nesta matéria, estas áreas ficarão

com responsabilidade partilhada, em função da sobreposição verificada.

A CMDF emite parecer favorável decide por unanimidade o envio do PMDFCI de Leiria para o ICNF.

O terceiro ponto de ordem foi referente à apresentação de algumas ações e atividades desenvolvidas pelo

Gabinete Técnico Florestal, apresentado pelo Dr. Francisco Vasconcelos, onde foram destacados os 194

pareceres, só nos primeiros meses de 2015, referente às ações de arborização e rearborização decorrentes da

aplicação do Decreto-lei n.Q 96 de 2013 que estabelece o regime jurídico destas ações. A elaboração e divulgação

do edita I n.Q 18/2015 que avisa os proprietários dos terrenos da necessidade de proceder à gestão de

combustíveis e informa das ações de fiscalização a serem executadas com auxílio do Grupo de Intervenção de

Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e da PSPde Leiria. Foi referido ainda a publicação e divulgação do edital n.Q

28/2015 referente as queimadas e queimas de sobrantes, com objetivo da sensibilização e informação dos

Munícipes para os cuidados a ter na realização de queimas, até quando podem executar e da necessidade da

licença para execução de queimadas e qual o período temporal para a sua execução.

O último ponto da ordem de trabalhos foi apresentado pelo Sr. Comandante Figueiredo que indicou as ações de

fiscalização devidamente calendarizadas a serem desencadeadas pelo GIPS e pela PSP, nas respetivas áreas de

competência.
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Não havendo, por parte dos presentes qualquer dúvida a esclarecer e não existindo mais assuntos a tratar, foi

pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal encerrada a reunião, mandando que, de tudo para constar, se

lavrasse a presente ata que eu, Francisco Vasconcelos, técnico superior, escrevi e subscrevo.

o Vice-Presidente da Câmara Municipal

o Secretário da reunião
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Lista de Presenças

Entidade Nome Cargo Contacto E-mail Rubrica

Câmara Municipal de Leiria Dr. Gonçalo Lopes Vice-Presidente 244839500 cmleiria@cm-leiria.[1t
~)/

Câmara Municipal de Leiria Tenente-coronel Figueiredo COM 963845995 afigueiredo@cm-Ie~ - ~{_6-
fvasconcelos@cm- -t:Câmara Municipal de Leiria Francisco Vasconcelos GTF 244839687

leiria.[1t
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