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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE JULHO DE 2014

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

Ana Rute Beringel de Sousa – Substituto legal do Presidente da Assembleia Municipal
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
João Miguel Palha Simões Ilharco – Procurador Adjunto do Ministério Público
João Mário Lopes Sardica – Representante da ARS, Unidade de Intervenção Local do Baixo Alentejo
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
Carlos André Furtado – Designado pela Assembleia Municipal
Maria Rosa Maurício Carvoeiras – Designado pela Assembleia Municipal
Sílvia Isabel Cristina Cavaco – Designado pela Assembleia Municipal
*Christian Alexander Simões Asper Banha – Furriel da GNR

FALTAS
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 – Presidente da Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas
Maria José Cabral Gamito Costa – Designado pela Assembleia Municipal
Paulo Fernando Marrafas Conde – 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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Ata nº2/2014

---------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.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. e 2.-INFORMAÇÕES e ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS DO
CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO  

---------O Senhor Presidente da Câmara informou que se iniciou no presente dia, a fase charlie (de
1 de julho a 30 de setembro) período crítico definido pela tutela quanto aos incêndios florestais.
Durante este período não é permitido efetuar queimas, queimadas, fogueiras para recreio ou lazer,
nem fazer uso do fogo, fumar ou foguetear junto de espaços florestais.---------------------------------
---------Deu  conhecimento  que,  no  dia  18  de  junho  de  2014  foi  aprovado  pela  Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) o Plano Operacional Municipal para
2014, documento anual e de carater operacional sendo considerado uma ferramenta de apoio
essencial no combate aos incêndios florestais.-------------------------------------------------------------
---------Informou ainda, que através de adjudicação e durante um período de três meses (excluindo
os períodos para apreciação de entidades oficiais), encontra-se em fase de elaboração o Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil do conselho de Ferreira do Alentejo (PMEPC).-----------
---------No que  concerne  ao  Posto  Territorial  da  GNR de  Ferreira  do  Alentejo,  as  obras  de
requalificação do edifício encontra-se praticamente concluídas, faltando apenas a abertura do
concurso para a aquisição de mobiliário,  concurso esse que ficará a cargo do Ministério da
Administração Interna (MAI).---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João Sardica facultou alguns dados referentes à caracterização dos utentes em
tratamento  naquele  serviço  durante  o  ano  de  2013,  sublinhando  não  existir  alterações
comparativamente aos anos anteriores. Referiu tratarem-se de indivíduos referenciados há bastante
tempo, com uma faixa etária avançada, que intercalam período de abstinência com recaídas.
Salientou que a única alteração em relação aos anos anteriores é o aparecimento do álcool como
dependência  nos  dados  estatísticos,  competência  recentemente  adquirida  por  aquele  serviço
(aproximadamente  5  anos).  Ainda  no  que  respeita  ao  consumo  de  substâncias  ilícitas,  e,
comparativamente com os outros concelhos do distrito, Ferreira do Alentejo é considerado como
um concelho problemático (logo a seguir ao concelho de Beja) uma vez que forneceu sempre mais
utentes/indiciados para tratamento, detendo assim uma posição de destaque dentro do contexto
distrital.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor António Lota questionou se têm surgido novos casos para tratamento, no que
respeita ao concelho de Ferreira do Alentejo.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor João Sardica informou que os novos casos registados devem-se sobretudo à
dependência  do  álcool.  Contudo,  têm  surgido  alguns  caso  (já  em  tratamento)  devido  à
dependência do jogo (jogos online entre outros).----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora Rosa Carvoeiras questionou quanto à venda de substâncias  psicóticas  nas
smartshop’s.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João Sardica informou que com a regulamentação daquele setor (proibição da
venda de produtos alucinogénicos) as mortes por overdose, provocadas por aquelas substâncias,
desapareceram a nível nacional.-----------------------------------------------------------------------------
---------Sublinhou, que hoje em dia o conhecimento relativamente às drogas é muito maior, e,
consequentemente maior será o conhecimento dos seus malefícios. As drogas atuais são muito
mais potentes do que há uns anos atras,  levando a uma maior a sua adição, originando à
ocorrência de episódios psicóticos, severos para o organismo humano.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR complementou os dados apresentados
na última reunião do CMS, quanto à atividade operacional da GNR (NUIPC – número único de
identificação de processo crime) nas freguesias, comparativamente entre os anos de 2013 e 2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor José João Cavaco questionou sobre a possibilidade de disponibilização de
dados em intervalos de tempo curtos, não se cingindo apenas às reuniões do CMS, uma vez que o
executivo das freguesias, são por inerência do cargo, interlocutores municipais de segurança.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR disponibilizou-se para em qualquer
altura facultar os dados que forem solicitados.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora  Ana  Sousa questionou  se  o  NUIPC’s  apresentados  pela  GNR  refletem  a
realidade, quanto à totalidade de ocorrências verificadas no concelho.  Sublinhou a existência
sistemática de furtos de gasóleo, equipamentos de rega, bem como, postos de transformação (PT)
locais  e  painéis  de  energia solar  da EDIA.  Entendeu,  que aos pequenos furtos  não é dada
continuidade processual por parte da GNR, dando ainda exemplos concretos.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Comandante  do  Posto  Territorial  da  GNR clarificou  que  caso  seja  feita
participação por parte do ofendido, é instaurado NUIPC. Caso não seja efetuada participação e o
valor do furto seja diminuto, é apenas efetuado relatório de ocorrência.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor Presidente da Câmara, de forma a melhor avaliar a situação do concelho,
questionou sobre a possibilidade da apresentação de dados locais (por parte da GNR e DICAD)
comparativamente com outros concelhos do distrito.------------------------------------------------------
---------Sublinhou ainda, que todas as informações enviadas por parte das entidades representadas
no CMS, serão reencaminhadas para todos os membros daquele conselho, à semelhança das
notificações remetidas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja (CDOS) quanto
aos incêndios florestais, que serão remetidas para os presidentes de Junta de Freguesia da área
onde ocorra o incidente.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José Guerra comentou que para uma análise cuidada dos dados apresentados,
deverá ser tido em consideração outras realidades do distrito, a fim de se avaliar a real dimensão
do problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Rosa Carvoeiras questionou qual o intervalo de tempo para a recolha dos óleos
alimentares usados, visto que alguns depósitos (oleões) são violados podendo colocar em causa a
saúde daquelas pessoas que praticam tais atos.-----------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara sublinhou que são situações difíceis de combater, uma vez
que os depósitos de recolha estão espalhados geograficamente pelo município.----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença e
contributos dos membros presentes, quanto aos assuntos abordados.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

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