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PREÂMBULO 

 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, na sua redação atual, estabelece o Sistema de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais, definindo as suas regras de funcionamento.  

A operacionalização do SGIFR à escala municipal é realizada pelas comissões municipais 

de gestão integrada de fogos rurais, enquanto órgãos de coordenação. 

Para a prossecução dos seus objetivos e para o exercício das suas competências, a 

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Maia (CMGIFR da MAIA) 

passará a dispor de um regimento que estabelece as regras mínimas da sua organização 

e funcionamento, bem como a sua composição, tendo subjacente o diploma supra 

citado, conjugado com o Código do Procedimento Administrativo (C.P.A). 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 ARTIGO 1.º 

OBJETO 

1. É criada a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais da MAIA, 

doravante designada por Comissão.  

2. O presente regimento estabelece as normas de funcionamento da comissão, a que 

se referem os artigos 25.º e 29.º, entre outros, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro na sua redação atual. 

 

ARTIGO 2.º  
ÂMBITO, NATUREZA E MISSÃO 

1. A Comissão é um órgão de coordenação, de natureza deliberativa, encarregue da 

governança do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) a nível 

municipal. 

2. A Comissão tem como missão a execução da estratégia de gestão integrada de 

fogos rurais, a articulação dos programas de gestão do fogo rural e de proteção das 

comunidades contra incêndios rurais, assim como programas conexos de entidades 

públicas e privadas e o respetivo planeamento à escala municipal. 

 

ARTIGO 3.º 
COMPETÊNCIAS 

1. São competências da Comissão: 

a) Articular a atuação dos organismos e entidades com âmbito de intervenção no 

município e competências em matéria de gestão integrada de fogos rurais;  

b) Aprovar o programa municipal de execução, após consulta da comissão sub-

regional de gestão integrada de fogos rurais territorialmente competente, a 

promover pela câmara municipal;  

c) Promover, acompanhar e monitorizar o desenvolvimento das ações inscritas no 

programa municipal de execução;  

d) Contribuir para a elaboração do relatório de monitorização e avaliação da 

execução do programa sub-regional de ação pela comissão sub-regional de 

gestão integrada de fogos rurais;  

e) Promover o cumprimento dos programas de comunicação, de acordo com a 

estratégia nacional de comunicação pública;  
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f) Emitir parecer relativamente a obras de construção e de ampliação, nos casos 

previstos no artigo 60.º e 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na atual 

redação.  

2. A Comissão pode ainda deliberar sobre a constituição de delegações ou grupos de 

trabalho para o estudo de matérias relacionadas com as respetivas atribuições. 

3. A Comissão pode convidar a título de observadores/as, especialistas em assuntos de 

grande relevância no âmbito da gestão integrada de fogos rurais e instituições ou 

entidades especialistas nessas matérias, sem que os/as mesmos/as tenham direito 

de voto. 

4. Qualquer membro pode sugerir a apreciação de assuntos dentro do âmbito de 

atribuições do órgão, sendo a pertinência dos mesmos decidida pela Presidência da 

Comissão, a qual promoverá o seu agendamento na seguinte reunião ordinária ou, 

quando se justifique, convocará uma reunião extraordinária para esse efeito. 

 

 

CAPÍTULO II  

 COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO  

 ARTIGO 4.º  

COMPOSIÇÃO  

1. A Comissão tem a composição prevista no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro: 

a) O/A Presidente de Câmara Municipal, que preside; 

b) Os/As representantes das freguesias do concelho designados pela Assembleia 

Municipal; 

c) O/A representante do ICNF, I. P.; 

d) O/A coordenador/a municipal de Proteção Civil; 

e) Os/As representantes das forças de segurança territorialmente competentes, da 

Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública; 

f) Os/As elementos de Comando dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Moreira 

da Maia e Bombeiros Voluntários de Pedrouços; 

g) O/A representante da organização de produtores florestais com atividade no 

município - a Associação Florestal do Grande Porto PORTUCALEA; 

h) Outras entidades e personalidades a convite do Presidente da Comissão, 

nomeadamente nas áreas da agricultura, florestas, caça, ambiente, energia, 

serviços públicos ou infraestruturas: 

I. O/A comandante municipal do Serviço de Polícia Municipal e Fiscalização; 
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II. O/A representante da organização de produtores agrícolas com atividade no 

município - Cooperativa Agrícola da Maia; 

III. O/A representante das empresas de celulose e papel The Navigator 

Company e Altri Florestal – SGPS; 

IV. Os/As representantes das empresas de infraestruturas elétricas da Rede 

Elétrica Nacional - REN  e Distribuição de Eletricidade, S.A – E-REDES; 

V. Os/As representantes das empresas de concessão de infraestruturas 

rodoviárias do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P, como sendo a 

ASCENDI – Grande Porto e BRISA – Engenharia e Gestão, S.A.; 

VI. Os/As representantes das empresas de infraestruturas ferroviárias da 

Infraestruturas de Portugal, S.A – IP e metropolitano - METRO do PORTO, S.A. 

2. Por iniciativa da Presidência da Comissão, ou mediante proposta de qualquer 

membro da Comissão, podem participar nas reuniões, sem direito a voto, outras 

entidades e personalidades cujos contributos possam ser considerados relevantes 

para esclarecimento dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.  

3. A Presidência ou qualquer membro da Comissão, pode fazer-se acompanhar por 

representante(s) técnicos do(s) serviços(s) que tutela(m), sempre que se revele 

necessário ao esclarecimento de assuntos a tratar na respetiva reunião. 

 

ARTIGO 5.º 
PRESIDÊNCIA 

1. A Comissão é presidida pelo/a Presidente da Câmara Municipal da Maia e é 

substituído/a nas suas faltas ou impedimentos, por Vereador/a com delegação de 

competências atribuídas.  

2. Compete ao/à Presidente da Comissão: 

a) Representar a Comissão sempre que esta, sob proposta sua, não mandate 

especialmente um dos restantes membros; 

b) Marcar e convocar reuniões; 

c) Definir a ordem de trabalhos, devendo ser dado conhecimento aos membros 

com 48 horas de antecedência; 

d) Dirigir e coordenar os trabalhos da Comissão, estimulando e incentivando a 

participação ordenada dos seus membros; 

e)  Abrir, suspender ou encerrar as reuniões, quando circunstâncias excecionais o 

justifiquem e marcar o dia e hora para o prosseguimento da reunião ou 

determinar que os problemas não tratados integrem a ordem do dia da sessão 

ordinária seguinte, mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da reunião; 
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f) Assegurar que a Comissão toma decisões efetivas, recorrendo, sempre que 

necessário, ao recurso à votação por forma a evitar o prolongamento excessivo 

dos trabalhos; 

g) Executar as deliberações da Comissão designadamente dando seguimento aos 

pareceres, recomendações e propostas; 

h) Assinar a correspondência em nome da Comissão; 

i) Dar publicidade às deliberações da Comissão; 

j) Interpretar o Regimento da Comissão; 

k) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas por lei, decorrentes 

do presente Regimento ou de deliberação da Comissão. 

3. As relações com os órgãos da comunicação social são asseguradas pelo/a 

Presidente da Comissão que para o efeito assume a qualidade de porta-voz. 

 

ARTIGO 6.º 
APOIO À ATIVIDADE DA COMISSÃO 

1. A Comissão é apoiada ao nível técnico e administrativo, no desenvolvimento da sua 

atividade, pelo secretariado técnico, designadamente pelo Gabinete Técnico 

Florestal e o Serviço Municipal de Proteção Civil da responsabilidade da Câmara 

Municipal.  

2. Compete ao secretariado técnico, entre outras:  

a) Submeter ao Presidente para decisão no âmbito das suas competências 

próprias, quaisquer assuntos dependentes de deliberação da Comissão;  

b) Coadjuvar o Presidente na preparação da documentação, expediente e demais 

trâmites de funcionamento das reuniões da Comissão;  

c) Secretariar e lavrar as atas das reuniões e apresentá-las ao Presidente para envio 

aos seus membros para análise e posterior aprovação. 

 

ARTIGO 7.º 
MEMBROS, DIREITOS E DEVERES 

1. Os membros da Comissão, representam as entidades que as designaram e são 

titulares de um único mandato, que corresponde à duração do mandato dos órgãos 

municipais. 

2. Sem prejuízo do número anterior, a Comissão e o mandato dos seus membros 

mantêm-se em funções até à primeira reunião do órgão subsequente à instalação 

do novo órgão executivo municipal. 
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3. Findo o mandato, os membros da comissão podem ser reconduzidos nas respetivas 

funções ou substituídos por outros expressa e formalmente indicados pelas 

entidades que representam. 

4. Salvo disposição legal em contrário, os membros da Comissão podem, em qualquer 

momento, ser substituídos por deliberação da entidade que os designou. 

5. São, em especial, deveres dos membros da Comissão: 

a) Agir com isenção e independência no exercício das suas funções; 

b) Comparecer e participar nas reuniões plenárias, 

c) Participar ativamente nos trabalhos, designadamente intervindo e propondo, 

se necessário por escrito, com vista ao andamento das questões e à 

conformação das deliberações; 

d) Desempenhar as demais funções que lhe forem cometidas para prossecução 

dos fins da Comissão; 

e) Abster-se de emitir, publicamente, opinião sobre assuntos pendentes de 

decisão ou sobre posições assumidas na sua preparação e conformação. 

6. Os membros da Comissão gozam do direito de votar ou, de se abster de votar salvo 

em matérias consultivas, apresentando declaração de voto ainda que a sua posição 

haja feito vencimento, e, se assim o entender, reduzi-la a escrito até ao momento da 

aprovação da ata de reunião em que for produzida. 

7. O desempenho de funções na comissão decorre a título gracioso, não conferindo 

direito a qualquer tipo de compensação ou retribuição, senhas de presença ou 

ajudas de custos. 

8. As entidades podem indicar membros suplentes para as faltas e impedimentos dos 

membros efetivos, desde que garantida a delegação de competências que lhes 

confira poderes deliberativos. 

9. As entidades obrigam-se a disponibilizar dois endereços eletrónicos, sendo um 

obrigatoriamente institucional, e informar qual o que pretende associar à 

correspondência da Comissão. 

 

CAPÍTULO II  

 FUNCIONAMENTO  

ARTIGO 8.º 
REUNIÕES E ORDEM DE TRABALHOS 

1. A Comissão reúne trimestralmente de forma ordinária e, extraordinariamente, 

sempre que convocada pela Presidência, ou a requerimento de, pelo menos um terço 
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dos seus membros, devendo o respetivo requerimento conter a indicação do assunto 

que se deseja ver tratado. 

2. As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas pela Presidência, constando 

da respetiva convocatória, o local físico ou meio telemático, assim como o dia e a hora 

em que estas se realizarão. 

3. A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo Presidente, e, salvo disposição 

em contrário, deve incluir os assuntos que para esse fim lhe foram indicados pelos 

membros da comissão, desde que sejam da competência desta e o pedido seja 

apresentado por escrito com uma antecedência máxima de cinco dias sobre a data 

da reunião. 

4. As convocatórias, assim como qualquer comunicação e/ou documentação adicional 

a remeter aos comissários, serão expeditas através da plataforma informática 

wireMeet em https://cm-maia.meet.cityfy.io/admin/login, ou por correio eletrónico, 

caso a plataforma acuse falhas.  

5. As reuniões ordinárias deverão ser convocadas no mínimo com 10 dias úteis de 

antecedência. 

6. Em cada reunião ordinária, existirá um período que antecede a ordem de trabalhos e 

não poderá exceder 30 minutos, destinado à discussão e análise de assuntos não 

incluídos na ordem de trabalhos. 

7. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas com um mínimo de 48 horas de 

antecedência, devendo ser realizadas num dos 15 dias úteis posteriores à 

apresentação do pedido. 

8. Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões, devem ser comunicadas 

a todos os membros, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno.  

9. As reuniões podem ser gravadas oficialmente, para efeitos de redação posterior das 

atas. 

 

 

ARTIGO 9.º 

DELIBERAÇÕES 
1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da 

reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos 

membros reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos.  

2. Nas votações, caberá um voto a cada uma das entidades referidas no artigo 4.º, 

independentemente do número de entidades, agrupamentos ou empresas 

representadas.  
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3. As deliberações são tomadas por votação nominal e por maioria absoluta dos 

membros presentes à reunião.  

4. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade. 

5. É proibida a abstenção quando se trate do exercício de funções consultivas. 

 

ARTIGO 10.º 
QUÓRUM 

1. A Comissão funciona e só pode deliberar, com a maioria dos seus membros com 

direito a voto. 

2. Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento, o Presidente 

dará a reunião como encerrada, fixando desde logo o dia, a hora e o local para nova 

reunião. 

3. Não se verificando na primeira convocação o quórum previsto no número 1, será 

convocada nova reunião, com o intervalo de, pelo menos vinte e quatro horas, 

prevendo-se nessa convocação que a Comissão delibere, desde que esteja presente 

um terço dos seus membros com direito a voto, em número não inferior a três.  

 

ARTIGO 11.º 

    ATAS 
1. De cada reunião será lavrada ata, na qual se registará o que de essencial se tiver 

passado, nomeadamente a data, local, ordem do dia, presenças nas reuniões, o 

quórum, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o resultado das votações e 

as declarações de voto.  

2. A Comissão pode deliberar que a ata seja aprovada em minuta, na própria reunião 

a que disser respeito, caso em que as deliberações tomadas são eficazes 

independentemente da aprovação da ata. 

3. As atas a que se refere o número anterior, não dispensam redação da ata detalhada, 

sujeita a aprovação pelos membros presentes, seja via plataforma wireMeet, correio 

eletrónico, ou na reunião seguinte.   

4. As atas são lavradas pelo Secretariado Técnico e, após a aprovação dos membros, 

são assinadas pela Presidência e Secretariado Técnico da Comissão.  

5. Às atas da Comissão são anexados e rubricados pela Presidência e pelo Secretariado 

Técnico, os pareceres, relatórios técnicos, declarações de voto, moções e quaisquer 

outros documentos relevantes produzidos ou apresentados durante a reunião, que 

sustentem o sentido e fundamentação das deliberações tomadas e de eventuais 

posições discordantes, que delas passarão a constar e fazer parte integrante. 
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6. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma ata, donde constem 

ou se omitam tomadas de posição suas, pode posteriormente juntar à mesma uma 

declaração sobre o assunto. 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 12.º 

DEVER DE COLABORAÇÃO 

Os órgãos e serviços da administração central e local, bem como as pessoas coletivas de 

direito público e quaisquer outras entidades públicas ou privadas integradas no SGIFR, 

devem prestar à Comissão toda a colaboração que seja por esta solicitada. 

 

ARTIGO 13.º 

ALTERAÇÕES E REVISÕES DO REGIMENTO 

1. O presente Regimento pode ser revisto e alterado em reunião da Comissão, sob 

proposta do Presidente ou de pelo menos um terço dos seus membros, desde que 

essa revisão seja inscrita na ordem do dia. 

2. Os proponentes de revisão ao Regimento comunicam a intenção ao presidente da 

Comissão, anexando cópia do texto a aditar ou alterar, a difundir pelos membros 

juntamente com a convocatória da reunião. 

3. As revisões ao Regimento exigem a votação por maioria qualificada de 2/3 dos 

membros que integram a Comissão. 

 

ARTIGO 14.º 

ORÇAMENTO 

Os encargos da Comissão resultantes da aplicação da legislação em vigor e do presente 

regimento, são satisfeitas pelo orçamento do Município da Maia. 

 

ARTIGO 15.º 

ENTRADA EM VIGOR 

1. O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação pela Comissão. 

2. O regimento deve ser publicado no site institucional do município. 
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