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Secretário – Rui José Lança de Sousa – Comandante do Posto Territorial da GNR
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Juvenália Isabel Guerreiro Salgado – Presidente da Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros
João Mário Lopes Sardica – Representante da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
José António Casadinho de Matos – Provedor da Santa Casa da Misericórdia
Maria José Cabral Gamito Costa – Designado pela Assembleia Municipal
José Valente Rocha Guerra – Designado pela Assembleia Municipal
Carlos André Furtado – 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
*Christian Alexander Simões Asper Banha – Furriel da GNR

FALTAS
Francisco José Palma Gonçalves Lopes – Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Manuel Bonito Raposo – Presidente da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda
João Miguel Palha Simões Ilharco – Procurador Adjunto do Ministério Público
Manuel António Canilhas Reis – Presidente da Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas
António Fernando do Rosário Lota – Designado pela Assembleia Municipal
José Diogo Vilão Rosa Branco – Designado pela Assembleia Municipal

Início: Dezoito horas
Local: Sala de Sessões do Município de Ferreira do Alentejo
Secretariou: João Pedro Brites Raposo Alexandre

* Presente na qualidade de convidado(a)
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2014

---------O Senhor Presidente da Câmara quando eram dezoito horas, após ter verificado quórum
para o funcionamento do Conselho Municipal  de Segurança (CMS), deu início à reunião de
acordo com a ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas a todos os presentes neste novo
mandato 2013-2017, desejando votos de um excelente trabalho em prol da comunidade.----------
---------Deu um breve esclarecimento quanto ao funcionamento do CMS, enquanto fórum de
discussão das questões relativas à segurança no concelho, referindo ainda as competências de
cada membro no seio daquele conselho.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES  

---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse dispensada a leitura dos projetos de
atas das reuniões anteriores, ordinária nº1/2013, realizada no dia 11 de março de 2013, e,
ordinária nº2/2013,  realizada no dia 6 de junho de 2013, uma vez que as mesmas foram
distribuídas a todos os membros do CMS com antecedência.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime foram colocados em discussão os projetos de atas das reuniões
anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção procedeu-se à votação do texto final das atas das
reuniões anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Conselho  Municipal  de  Segurança  deliberou  aprovar  a  ata  da  reunião  ordinária
nº1/2013, de 11 de março de 2013, por unanimidade.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Conselho  Municipal  de  Segurança  deliberou  aprovar  a  ata  da  reunião  ordinária
nº2/2013, de 6 de junho de 2013, por unanimidade.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-INFORMAÇÕES  

---------O  Senhor  Presidente  da  Câmara deu  a  palavra  aos  presentes  para  prestarem  as
informações tidas por convenientes ao CMS.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Comandante  do  Posto  Territorial  da  GNR deu  conhecimento  dos  dados
estatísticos relativos a NUIPC (número único de identificação de processo crime) no concelho,
sublinhando que a quantidade instaurada mantém-se em relação a anos anteriores (segundo
concelho no distrito com maior número de NUIPC). Contudo, a percentagem de resolução de
NUIPC é bastante diminuta, muito devido às ocorrências se registarem durante a noite, numa área
geográfica bastante grande, como é o concelho de Ferreira do Alentejo, cuja vigilância é efetuada
apenas por uma única patrulha da GNR (24:00 horas por dia).-----------------------------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2014

---------Na sua opinião e de forma a se contribuir para uma diminuição dos furtos registados, os
cidadãos  poderiam  adotar  medidas  de  prevenção  (colocação  de  vedações,  alarmes,
videovigilância, entre outros), para a salvaguarda dos seus bens.----------------------------------------
---------Em relação aos acidentes de viação e comparativamente com os anos anteriores, houve
um  decréscimo  quanto  ao  registo  de  sinistralidade,  muito  devido  à  anulação  de  pontos
considerados negros no concelho.---------------------------------------------------------------------------
---------Quanto às ocorrências registadas por violência doméstica,  informou que o número se
manteve em relação ao ano anterior.-----------------------------------------------------------------------
---------Deu ainda outros esclarecimentos adicionais quanto à tipologia de ocorrência e categoria
onde se insere aquando dos relatórios apresentados pela GNR.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários informou que ao nível dos incêndios
florestais no ano 2013 e comparativamente com os anos anteriores, houve uma redução de
ocorrências,  bem  como,  de  área  ardida,  muito  motivado  pela  manutenção  da  Equipa  de
Intervenção Permanente (EIP), equipa financiada pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
(CMFA) e Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).------------------------------------------------
---------Sublinhou, que durante o verão o concelho dispôs de uma Equipa de Combate a Incêndios
(ECIN)  constituída  por  5  elementos  24 horas  por  dia  para  fazer  face  ao período crítico  de
incêndios. Contudo, houve algumas dificuldades ao nível nos meios humanos para fazer face à
imposição legal das 24 horas, uma vez que o número de bombeiros é cada vez mais reduzido.-----
---------Deu conhecimento da distribuição de meios  humanos ao dispor  daquela corporação,
enaltecendo o esforço efetuado pelo corpo de voluntários.-----------------------------------------------
---------Informou,  que era pretendido pelo Comandante  de  Agrupamento Distrital  (CADIS)  do
agrupamento sul, a criação em Ferreira do Alentejo de uma base de apoio logístico (suporte
adicional de mais um grupo de ECIN e um grupo de ELAC – equipa de Apoio Logístico) a fim de
dar apoio no combate aos incêndios florestais. Contudo, tendo em consideração várias variáveis e
recursos disponíveis, foi forçado a não aceitar a criação da base de apoio logístico no concelho.---
---------Relativamente à ação desenvolvida nos incêndios florestais, comunicou que a corporação
de bombeiros estive presente em todos os grandes incêndios florestais ocorridos na região norte
(Serra-da-estrela, Covilhã, Caramulo), através de mobilização de recursos materiais e humanos.----
---------Quanto a outras ocorrências, foram desenvolvidas ações conjuntas com a GNR e Proteção
Civil Municipal, para fazer face às cheias registadas no concelho (corte de vias).----------------------
---------Deixou ainda um alerta para a limpeza das linhas de água, por parte dos proprietários dos
terrenos adjacentes, a fim de desbloquear o curso natural das águas durante o período de cheias.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara comentou que as cheias que se registaram no inverno,
foram situações  anómalas,  imprevisíveis,  e  os  terrenos  ou equipamentos  existentes  não estão
preparados para lidar com um excessivo volume de água.-----------------------------------------------
---------Relativamente às obras de reabilitação do Posto Territorial da GNR de Ferreira do Alentejo,
informou que as mesmas estão a decorrer conforme esperado, prevendo-se a sua conclusão no
mês de julho do corrente ano.--------------------------------------------------------------------------------
---------Informou, que se realizou na passada quinta-feira, em Beja, no âmbito da ação alargada
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um colóquio sobre “Novos Fluxos Migratórios e Tráfico de
Pessoas”. De entre outras, foram abordadas as situações de abuso junto de cidadãos oriundos de
leste.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2014

---------Deu conhecimento da ação administrativa apresentada contra o estado, referente às obras
suspensas da A26, situação que poderá colocar em causa a proteção e socorro de pessoas e bens
ao longo daquele equipamento, em virtude do corte de caminhos rurais (levantamento sobre as
inacessibilidades provocadas pela A26).--------------------------------------------------------------------
---------Informou ainda, da realização da I Semana da Proteção Civil (24 a 28 de fevereiro de
2013) evento que contou com a colaboração preciosa da AHBVFA, de vários representantes e
agentes da proteção civil nacional e regional, e, que envolveram a comunidade local dando a
conhecer a proteção civil municipal.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS DO CONCELHO DE
FERREIRA DO ALENTEJO  

---------O  Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos presentes para abordares alguns
assuntos de interesse para o CMS.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora Juvenália  Salgado sublinhou  a  preocupação  daquela  freguesia  quanto  ao
relatório elaborado pelos agentes de proteção civil municipal sobre a falta de acessibilidades a
caminhos rurais provocado pelo abandono das obras da A26.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor José Guerra referiu que seria importante a análise de dados distritais  para
apuramento  de  rácios  (dados  apresentados  exclusivamente  sobre  o  concelho  de  Ferreira  do
Alentejo),  a fim de se efetuar uma análise cuidada dos dados apresentados, com as devidas
ponderações.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Relativamente  à  operação  realizada  pela  GNR  “Operação  Censos  Sénior  2014”,
questionou quanto ao dos dados recolhidos no município de Ferreira do Alentejo.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara informou que na última reunião de Câmara,  foram
aprovadas as normas de funcionamento da Comissão para a Proteção de Idosos do concelho.
Essa comissão tem como objetivo combater o isolamento e situações de risco de pessoas idosas,
grave problema originado pela solidão e agravado pela desertificação do interior alentejano.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria José Gamito comunicou que no ano de 2012, os serviços de apoio da
CMFA, Segurança Social e em conjunto com a GNR local, efetuaram visitas a 3 situações de
idosos que viviam isolados no concelho. Tentou-se da melhor forma melhorar as condições de vida
daquelas pessoas, contudo, sublinhou que vivem naquelas condições por opção.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Paulo Conde comentou que  no passado sempre  houve  uma preocupação
crescente por parte da GNR local quanto à falta de meios (materiais e humanos) naquele posto
territorial.  Nesse contexto e tendo em consideração a situação atual  do país,  bem como,  a
reorganização dos serviços das forças de segurança, questionou se os meios e recursos ao dispor
da GNR serão suficientes  para fazer  face à sua atividade,  ou poderão colocar  em causa a
confiança da população.-------------------------------------------------------------------------------------
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2014

---------Questionou ainda, se a AHBVFA tem condições para continuar a prestar os seus serviços
(serviço de apoio ao doente),  tendo em conta a redução substancial de verbas por parte do
estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João Sardica comentou que ainda estão a ser trabalhados os dados de 2013
referentes à toxicodependência. Sublinhou que depois  de tratados,  essa informação será feita
chegar ao CMS para posterior análise evolutiva, em comparação com outros concelhos do distrito.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara informou que a CMFA integra 10 colaboradores ao
abrigo do “Programa Vida Emprego”, programa tendo como principal objetivo a reinserção de
indivíduos na comunidade social e no mercado de trabalho.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR, na sequência das questões colocadas
pelo Senhor Paulo Conde, informou que possui um efetivo suficiente (23 militares) bem como um
parque de viaturas operacional (3 viaturas) para cumprir com as responsabilidades do seu posto
territorial.  Contudo, foram dadas diretrizes para que seja feita uma melhor gestão dos meios
(diminuição dos custos) sob pena de eventuais cortes no futuro. A localização do posto territorial na
localidade de Figueira dos Cavaleiros apenas vem agravar o custo com o combustível uma vez
que é necessário uma deslocação diária até à sede de freguesia, situação que já foi reportada
superiormente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Acrescentou ainda, que a reorganização/agregação de postos territoriais não se aplica ao
concelho de Ferreira do Alentejo. Sublinhou sim, o retornar das Brigadas Territoriais da GNR, sem
ainda formato definido.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários informou que em anos anteriores a
AHBVFA teve em grande dificuldade, muito devido ao corte drástico no serviço de transporte de
doentes. Todavia, com o esforço efetuado pela Direção daquela associação, foi  possível não
rescindir contratos de trabalho com o pessoal do quadro (o que aconteceu noutras corporações)
mantendo em funcionamento todos os serviços e valências. Garantiu presentemente a prestação
de socorro/assistência à população do concelho, dando especial prioridade aos casos emergentes
em detrimento do transporte de doentes.-------------------------------------------------------------------
---------Sublinhou, que são os serviços de saúde o principal suporte às ações de proteção e socorro
aquando dos incêndios florestais, não descorando os subsídios da CMFA e da ANPC.---------------
---------Frisou da necessidade urgente de 3 operadores de central de comunicação, na sequência
da montagem dos novos equipamentos de telecomunicação aquando da requalificação do quartel
de bombeiros. Explicou ainda o funcionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes
(CODU), bem como, o funcionamento do sistema de financiamento através de subsídio da ANPC.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença e
contributos dos membros presentes, quanto aos assuntos abordados.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2014

---------Não havendo mais  assuntos  a tratar,  o  Senhor  Presidente  da Câmara,  quando eram
dezanove horas e trinta 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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