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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DOS CIDADÃOS DE FERREIRA DO ALENTEJO

Ata nº1/2016

---------O  Senhor Presidente da Câmara quando eram onze 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.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- INFORMAÇÕES  

–-------O Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
em conjunto com a Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, solicitou junto da Secretaria de Estado
da Administração Interna (tendo sido posteriormente recebido em audiência pela Secretária de
Estado em 28 de janeiro de 2016), informação no sentido de obter informação adicional quanto
ao futuro do edifício do Posto Territorial  da GNR de Figueira dos Cavaleiros.  Na sequência
daquela  audiência,  foram informados de que  o edifício  em causa será futuramente utilizado
sempre em prol das forças de segurança e nunca fora desse domínio.----------------------------------
---------Foram ainda abordados outros assuntos tidos como preocupantes ao nível da segurança
no concelho, incluindo o atual número de efetivos do atual Posto Territorial da GNR de Ferreira do
Alentejo e sua operacionalidade.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR apresentou alguns dados estatísticos
referentes  ao  1º  trimestre  de  2016  comparativamente  com  o  período  homologo  anterior
(diminuição das ocorrências).--------------------------------------------------------------------------------
---------Quanto à circulação de peões durante o período noturno junto à estrada de acesso ao
Hotel das Pincanheiras (situação abordada em reuniões anteriores), informou que o edifício foi alvo
de inspeção por parte da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica tendo sido
encerrado por falta de condições.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Comandante  dos  Bombeiros  Voluntários,  interveniente  no  processo  de
fiscalização e em colaboração com a ASAE, comentou que se deparou com uma situação muito
preocupante, colocando em causa a segurança de todos residentes naquele edifício (confeção de
alimentos dentro dos quartos, entre outros).----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  José  Cavaco questionou  se  a  GNR  possui  a  identificação  de  todos  os
alojamentos de emigrantes existentes no concelho.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR informou que a GNR não possui todos
os locais identificados, apenas aqueles que são do conhecimento do posto territorial.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João Ilharco frisou que o estabelecimento em causa foi alvo de fiscalização uma
vez que é classificado como estabelecimento turístico hoteleiro (sujeito de acordo com a legislação
em vigor a este tipo de iniciativas), ao contrário das habitações particulares que possuem outro tipo
de enquadramento legal (não estando sujeitos à mesma fiscalização e acompanhamento).----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Senhor José Cavaco comentou que deverá existir uma ação concertada por parte de
todas as entidades intervenientes de forma a se atingir um objetivo comum, uma vez que se tratam
de novos paradigmas e novas realidades.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Paulo Conde afirmou que  muitos  dos  trabalhadores  sazonais  existentes  no
concelho estão alojados na área geográfica dos Gasparões e Aldeia do Rouquenho, casões
agrícolas e habitações algumas delas precárias. Como se tratam de duas localidades próximas é
frequente ver, particularmente durante a noite, cidadãos a deslocarem-se a pé de uma localidade
para outra, fator bastante preocupante para quem ali reside e se desloca de automóvel (pouca
visibilidade originando alguma insegurança rodoviária).--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários apresentou alguns dados estatísticos
sobre as ações desenvolvidas por aquela entidade durante o primeiro trimestre de 2016.------------
---------Salientou a falta de operacionais sentida naquela corporação de bombeiros que muitas das
vezes  têm  que  efetuar  trabalho  nos  concelho  vizinhos.  Nesse  sentido,  congratulou  todos  os
operacionais ao serviço da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Alentejo (AHBVFA), não só pelo esforço e dedicação em prol de uma causa nobre, mas também,
pelo reconhecimento demonstrado nas várias formações efetuadas nos poucos fins de semana
disponíveis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Informou, que se iniciou em janeiro do corrente ano uma nova escola para promoção de
Bombeiros de Terceira, com um total de 13 elementos.---------------------------------------------------
---------Sublinhou ainda, a importância do projeto “Escolinha de Bombeiros” que engloba crianças
jovens dos 6 anos aos 16 anos de idade, tendo como objetivo a integração destes jovens na vida
ativa da nossa sociedade.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José Cavaco frisou que as ações desenvolvidas pelos Bombeiros Voluntários são
reconhecidas não só pelas várias instituições, mas também pelos várias cidadãos do concelho.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ALTERAÇÃO  AO  REGULAMENTO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SEGURANÇA
(ADAPTADO À LEI Nº106/2015, DE 25 DE AGOSTO)  

---------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da primeira alteração legislativa à Lei
nº33/98, de 18 de julho, integrando agora a violência doméstica e a sinistralidade rodoviária no
âmbito dos objetivos e competências dos conselhos municipais de segurança (Lei nº106/2015, de
25 de agosto).  Nesse contexto, foi  remetido a todos os membros do CMS uma proposta de
alteração ao atual Regulamento do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Ferreira
do Alentejo para apreciação e emissão de parecer.-------------------------------------------------------
---------Comentou ainda, que apesar de ainda não existir nenhuma entidade com competência
direta em matéria de violência doméstica, será posteriormente integrada como membro do CMS
ao abrigo da legislação em vigor.---------------------------------------------------------------------------
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---------Mais  informou,  a  titulo  de  conhecimento  e  à  semelhança  da  integração  das  novas
abordagens no regulamento em apreciação, que recentemente aprovado pela Câmara Municipal
o Plano Municipal para a Igualdade de Género.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A alteração ao regulamento foi colocado à discussão.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Câmara colocou a alteração
ao regulamento à votação para emissão de parecer.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Conselho Municipal de Segurança deliberou por unanimidade, com onze votos a favor,
emitir o seguinte parecer:-------------------------------------------------------------------------------------
---------Aprovar a proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança
dos Cidadãos de Ferreira do Alentejo (por adaptação à Lei nº106/2015, de 25 de agosto).--------
---------Remeter a proposta de alteração à Assembleia Municipal para deliberação (nº3, do artigo
6º, da Lei nº33/98, de 18 de julho, alterada e republicada pela Lei nº106/2015, de 25 de
agosto).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 abordarem assuntos de
interesse para a segurança dos cidadãos de concelho.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Paulo Conde comentou as obras de beneficiação da EN2, troço de ligação entre
Ferreira do Alentejo e Odivelas.------------------------------------------------------------------------------
---------Questionou ainda como irá ficar o traçado final da autoestrada A26 e respetivos acessos
dentro da área geográfica do concelho de Ferreira do Alentejo.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal está expectante às
diligências tomadas por outras entidades quanto à obra de construção da A26. Contudo, salientou
que a secção que atualmente não está a ser intervencionada é, na sua opinião, fundamental no
seu conjunto para o desenvolvimento da região.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

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