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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA Nº1/2017

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JANEIRO DE 2017

PRESENÇAS

MESA
Presidente – Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa – Presidente da Câmara Municipal
Secretário – Rui José Lança de Sousa – Comandante do Posto Territorial da GNR
Secretário – António Francisco Galvão Gomes – Comandante do Corpo de Bombeiros

José João Cavaco – Presidente da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros
Juvenália Isabel Guerreiro Salgado – Presidente da Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros
Rodrigo José Rego Raposo – Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas
Luís Carlos Pereira Lopes – Magistrado do Ministério Público
João Mário Lopes Sardica – Representante da Divisão de Intervenção de Comportamentos Aditivos e
Dependências
Paulo Jorge Grilo Teigão – Representante da Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas
Maria José Cabral Gamito Costa – Designado pela Assembleia Municipal
Carlos André Furtado – Designado pela Assembleia Municipal

FALTAS
Francisco José Palma Gonçalves Lopes – Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Manuel Bonito Raposo – Presidente da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda
José António Casadinho de Matos – Provedor da Santa Casa da Misericórdia
Manuel António Canilhas Reis – Representante da Segurança Rodoviária Municipal
António Fernando do Rosário Lota – Designado pela Assembleia Municipal
José Diogo Vilão Rosa Branco – Designado pela Assembleia Municipal
José Valente Rocha Guerra – Designado pela Assembleia Municipal
Maria Rosa Maurício Carvoeiras – Designado pela Assembleia Municipal
Paulo Fernando Marrafas Conde – Designado pela Assembleia Municipal
Sílvia Isabel Cristina Cavaco – Designado pela Assembleia Municipal

Início: Onze horas e trinta minutos
Local: Sala de Sessões do Município de Ferreira do Alentejo
Secretariou: João Pedro Brites Raposo Alexandre
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2017

---------O  Senhor  Presidente  da Câmara quando eram onze horas  e trinta  minutos,  após ter
verificado quórum para o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança (CMS), deu início
à reunião de acordo com a ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES  

---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse dispensada a leitura do projeto de ata
da reunião anterior, ordinária nº3/2014, realizada no dia 27 de outubro, uma vez que a mesma
foi distribuída a todos os membros do CMS com antecedência.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime foi colocado em discussão o projeto de ata da reunião anterior.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção procedeu-se à votação do texto final da ata da reunião
anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Conselho  Municipal  de  Segurança  deliberou  aprovar  a  ata  da  reunião  ordinária
nº3/2014, de 27 de outubro, por unanimidade, com onze votos a favor.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse dispensada a leitura do projeto de ata
da reunião anterior, ordinária nº2/2016, realizada no dia 28 de junho, uma vez que a mesma foi
distribuída a todos os membros do CMS com antecedência.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime foi colocado em discussão o projeto de ata da reunião anterior.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção procedeu-se à votação do texto final da ata da reunião
anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Conselho  Municipal  de  Segurança  deliberou  aprovar  a  ata  da  reunião  ordinária
nº2/2016, de 28 de junho, por unanimidade, com onze votos a favor.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. e 3. INFORMAÇÕES e OUTROS ASSUNTOS  

--------O  Senhor  Presidente  da  Câmara agradeceu  a  presença  dos  presentes  dando-lhes  a
palavra para prestarem as informações tidas por convenientes ao CMS.--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor  Comandante  do  Posto  Territorial  da  GNR deu  conhecimento  dos  dados
estatísticos relativos aos NUIPC (número único de identificação de processo crime) registados no
decorrer do ano 2016, incluindo os dados referente à violência doméstica.----------------------------
--------Deu ainda conhecimento  do furto  de  azeitona (±20 toneladas)  ocorrido na passada
semana com recurso a máquinas agrícolas (material recuperado pela GNR local).--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2017

--------O Senhor Rodrigo Raposo abordou o estado de conservação da EN2 próximo do acesso
ao Parque  Industrial  do Penique,  situação que  já  originou alguns  acidentes  de  viação.  Não
havendo correlação direta com a ocorrência de uma vitima mortal, trata-se de uma fonte de
preocupação para aquela freguesia, passível de verificar através do levantamento fotográfico em
anexo, aquando da ocorrência de pluviosidade acentuada. A situação em causa foi previamente
reportada à IP – Insfraestruturas de Portugal que remeteu a responsabilidade no acesso ao parque
à autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal está a desenvolver
esforços através da concessão de um projeto de acesso ao parque industrial. Foi realizada uma
reunião no final do ano 2016 com a IP e os particulares do parque, no sentido da cedência de
terreno para a beneficiação do acesso através da construção de uma rotunda. Caso exista a
concordância por parte dos particulares, a autarquia passará à construção da rotunda ainda no
decorrer do ano de 2017.------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor José Cavaco informou que a freguesia procedeu ao corte/poda das árvores
inseridas dentro do perímetro da Fonte Nova (equipamento lúdico confinante com a EN2), com a
colaboração da autarquia e da GNR local.----------------------------------------------------------------
--------Mais informou que a pedido daquela freguesia, a IP procedeu à desmatação da zona
envolvente à ponte sobre a ribeira da chaminé (fraca visibilidade para os utilizadores daquela via).-
--------Comentou  ainda  a  intervenção  realizada  pela  IP,  na  reparação  de  alguns  pontos
sinalizados na EN2 dentro dos limites administrativos do concelho. Contudo, essa intervenção não
se realizou na freguesia de Aljustrel, onde o mau estado de conservação do pavimento é bastante
acentuado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor Presidente da Câmara comentou que foi  realizada pela IP uma intervenção
muito superficial  na EN2 dentro do concelho.  Contudo, essa intervenção apenas corrigirá as
anomalias identificadas a curto prazo, dado ao aumento do tráfego de veículos pesados registado
nos últimos tempos.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------Comentou, que o facto dos fundos comunitários não preverem (dentro do atual quadro
comunitário, a requalificação e/ou construção de novas estradas, colocará o País numa posição
delicada, pois as intervenções a realizar serão suportadas exclusivamente pelo Orçamento de
Estado. Tal facto levará certamente a uma degradação progressiva do piso das estradas.------------
--------Informou que no ano 2017, se for possível, a autarquia procederá à requalificação da EM
526-1,  troço  de  ligação  entre  a  localidade  de  Gasparões  e  Herdade  da  Pedralva
(aproximadamente 4km).-------------------------------------------------------------------------------------
--------Informou ainda, que a Câmara Municipal (em conjunto com mais 32 municípios) aderiu à
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, entidade que tem como objetivo a
promoção cultural e turística de um eixo fundamental do País que liga as localidades de Chaves
(norte) a Faro (sul). Nesse contexto, a recuperação daquela via será também um fator fundamental
para dar continuidade aos objetivos definidos por aquela associação.----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor  Comandante  dos  Bombeiros  Voluntários deu  conhecimento  sumário  das
ocorrências registadas durante o ano de 2016. Apesar do concelho de Ferreira do Alentejo possuir
uma área geográfica de dimensão considerável, grande parte está ocupada com olival (cultivo
com características muito próprias) sendo considerado fator inibidor da ocorrência de incêndio.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2017

Congratulou  ainda,  os  agricultores  do  concelho  pois  verifica-se  que  estes  são  muito  mais
cuidadosos do que os dos concelhos vizinhos (máquinas revistas antes de cada utilização).----------
--------Informou que a maioria das saídas dos bombeiros foram para ocorrências registadas em
concelhos vizinhos e grandes incêndios ocorridos por todo o País. Com 32 efetivos ao dispor da
corporação, conseguiram assegurar durante todo o período 2 grupos de combate a incêndios,
mais 1 grupo de apoio (durante 24 horas) e ainda fazer face às necessidades diárias do concelho
de Ferreira do Alentejo. Apesar das dificuldades sentidas, saudou estes profissionais enaltecendo a
sua dedicação e empenho em prol de uma causa muito nobre.-----------------------------------------
--------Com o aumento de atividade na produção de azeitona e tratamento de derivados no
concelho, os BVFA tiveram que reduzir custos (combustível, pessoal e materiais) quanto à limpeza
no derrame de bagaço nas estradas nacionais (ao cuidado da IP). Assim, os bombeiros só efetuam
esse  procedimento  quando  identificado  o  causados  por  parte  da  GNR,  de  forma  a  incutir
responsabilidades, faturando assim o serviço prestado. Caso contrário, terá que a limpeza da via
ser efetuada por equipas da entidade concessionária (IP) ou solicitado por esta o serviço aos
BVFA..----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que atualmente o concelho possui
duas unidades de tratamento de bagaço de azeitona, localizadas junto à localidade de Fortes e no
Parque Industrial do Penique. Contudo, essas unidades tratam não só os derivados do concelho,
mas também a maioria dos derivados de azeitona do distrito de Beja, existindo desta forma uma
maior probabilidade de derrame (aumento do transporte de derivados).--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários agradeceu o apoio prestado pelas
várias Juntas de Freguesias do concelho e Câmara Municipal, na compra de uma ambulância de
transporte de doentes, bem como, à Caixa de Crédito Agrícola pela compra de uma ambulância
de socorro totalmente equipada. É do seu conhecimento que num futuro próximo a autarquia irá
oferecer mais uma ambulância, o que contribuirá para um renovar da frota existente, visto que o
parque automóvel ao dispor daquela corporação de bombeiros tem, na sua maioria, mais de 20
anos com muitos quilómetros percorridos.------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------A Senhora Maria José Gamito deu conhecimento da criação do gabinete VERA – Gabinete
de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica. O gabinete encontra-se em funcionamento
todas as quintas-feiras (das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h) no edifício da DASEF –
Divisão de Ação Social, Educação e Formação da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.------
--------Manifestou ainda a sua preocupação quanto ao troço do IP8 nos cruzamentos de acesso à
Herdade Vale da Rosa e Lagar Santa Luzia, uma vez que estes dois pontos não possuem faixas de
abrandamento  ou  vias  alternativas  para  mudança  de  direção,  tendo  em  consideração  a
quantidade de veículos que por ali passa.------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara referiu tratar-se de dois pontos que deveriam ser objeto de
análise por parte da IP, tendo em consideração ao aumento crescente de tráfego pesado. Nesse
contexto,  serão  efetuadas  as  diligências  necessárias  para  que  um  representante  da  IP  seja
convidado a participar na próxima reunião do CMS.------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------A  Senhora Juvenália Salgado questionou o Comandante do Posto Territorial  da GNR
quanto a uma futura utilização do antigo Posto Territorial da GNR de Figueira dos Cavaleiros.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2017

Salientou que aquela freguesia irá novamente reforçar, junto das entidades competentes, o pedido
de reutilização daquele espaço para que aquele edifício não esteja de porta fechada.----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR informou desconhecer qualquer tipo
de informação quanto à futura utilização daquelas instalações.------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------A  Senhora Juvenália Salgado sugeriu a utilização daquele equipamento como um novo
posto local da GNR passando esta entidade a possuir 2 pontos de comando no concelho. A Junta
de Freguesia não aceita o encerramento daquele equipamento.-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Presidente da Câmara, de acordo com a manifestação de vontade dos membros
presentes do CMS, informou que será novamente oficiado o Ministério da Administração Interna
questionando sobre a futura utilização das antigas instalações do Posto Territorial da GNR de
Figueira dos Cavaleiros.--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O  Senhor José João Cavaco questionou o representante da GNR quanto ao ponto de
situação da insegurança sentida pela população local em virtude da movimentação de imigrantes
que desenvolvem trabalho sazonal na freguesia.-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR esclareceu que apesar da existência de
um grande acréscimo de trabalhadores sazonais oriundos de nacionalidades estrangeiras, foram
repostos os níveis de segurança junto da população local através de ações desenvolvidas pela
GNR junto das entidades empregadoras.-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Senhor João Sardica sugeriu, dada a diversidade de assuntos abordados no CMS, e, há
semelhança de outros Conselhos Municipais de Segurança do distrito dos quais faz parte, que
aquele conselho deveria ter um representante da CPCJ – Comissão de Proteção de  Crianças e
Jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Deu como exemplo, algumas situações identificadas pelas autoridades com jovens para as
quais não existe resposta. Jovens com determinados comportamentos sociais ilícitos, consumindo
substâncias psíco-ativas (alcool ou outras), que por ainda não possuírem critérios de dependência,
não  podem ser  encaminhados  para  a  instituição  que  representa  (Divisão  de  Intervenção  de
Comportamentos Aditivos e Dependências).----------------------------------------------------------------
--------Para fazer face a essa necessidade, foi criado nas instalações do IPDJ – Instituto Português
do Desporto e Juventude de Beja, um novo instrumento de apoio direcionado para as camadas
jovens, disponibilizando um acompanhamento pronto através de um pedopsiquiatra, um psicólogo
e um enfermeiro. Todas as situações sinalizadas, independentemente da entidade, deverão ser
encaminhada para aquele serviço, como forma de prevenir dependências a longo prazo.-----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<

Página 5 de 6



CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2017

ENCERRAMENTO

---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, quando eram doze
horas e quinze minutos, deu por encerrada a sessão.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------E  eu  _______________________________________,  Assistente  Técnico,  para  o  efeito
designado, secretariei a reunião e redigi a presente ata, que depois de conferida vai ser assinada
pelo Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara,

_______________________________
Dr. Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa
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