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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2016

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 – Carlos Manuel Oriola – Chefe 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
José António Casadinho de Matos – Provedor da Santa Casa da Misericórdia
Paulo Jorge Grilo Teigão – Representante da Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas
Manuel António Canilhas Reis – Representante da Segurança Rodoviária Municipal

FALTAS
Francisco José Palma Gonçalves Lopes – Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Manuel Bonito Raposo – Presidente da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda
António Fernando do Rosário Lota – Designado pela Assembleia Municipal
Maria José Cabral Gamito Costa – 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
Paulo Fernando Marrafas Conde – Designado pela Assembleia Municipal
Sílvia Isabel Cristina Cavaco – Designado pela Assembleia Municipal

Início: Onze horas
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 nº2/2016

---------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.- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR  

---------O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse dispensada a leitura do projeto de ata
da reunião anterior, ordinária nº1/2016, realizada no dia 28 de março de 2016, 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
nº1/2016, de 28 de março de 2016, por unanimidade, com onze votos a favor.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. e 3. INFORMAÇÕES e OUTROS ASSUNTOS  

–-------O  Senhor Presidente da Câmara felicitou o Senhor Vereador Manuel Reis,  responsável
municipal  pela  área  da  segurança  rodoviária,  desejando-lhe  as  maiores  felicidades  no  que
concerne desempenho das suas funções na área da segurança rodoviária.----------------------------
---------Esclareceu, que a próxima sessão do Conselho Municipal de Segurança (CMS) contará
também com a  presença  de  mais  um  membro  representante  da  entidade  responsável  pela
violência  doméstica  na  área  geográfica  deste  município  (ESDIME  –  Agência  para  o
Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste).-------------------------------------------------------------
---------Deu  ainda  a  palavra  aos  membros  presentes  para  prestar  as  informações  tidas  por
convenientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR apresentou alguns dados estatísticos
referentes ao 2º trimestre de 2016 comparativamente com o período homologo anterior incluindo
ocorrências registadas por violência doméstica (diminuição das ocorrências).--------------------------
---------Comentou  ainda  o  incidente  ocorrido  com  a  quede  de  uma  aeronave,  próximo  do
aeródromo de Figueira dos Cavaleiros.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara lamentou a queda do aparelho aeronáutico, não só por
ter ocorrido uma vitima mortal, mas também, pela repercussão imediata da própria imagem do
concelho de Ferreira do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Manuel Reis, como representante da autarquia e estando presente no local logo
após  a  ocorrência  do  incidente,  deu  conhecimento  do  auxílio  prestado  pelas  várias  forças
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intervenientes no terreno, tendo em consideração a dimensão e magnitude da ocorrência (acessos
difíceis, área de intervenção vasta, mato serrado, entre outros). De acordo com as informações
recolhidas logo após o incidente, o piloto tentou manter o controlo da aeronave tornando possível
o  salto  da maioria  dos  paraquedistas,  minimizando o número de  vitimas (piloto  foi  a  única
fatalidade).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Foram ainda comentados os procedimentos adotados pelo piloto do helicóptero, optando
por estacionar a aeronave no campo de futebol de Canhestros, em detrimento do local escolhido
pelos operacionais no terreno (local amplo e devidamente sinalizado com viaturas de emergência
e populares) para a recolha do último sinistrado grave.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Senhora Juvenália Salgado lamentou a  ocorrência do incidente,  não só por  se  ter
perdido uma vida,  mas também, porque se  trata de um complexo muito importante  para a
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros e para a sua projeção económica e social. Contudo, frisou
caber a todos os autarcas a responsabilidade de tranquilizar os cidadãos e fazer passar uma
imagem positiva do concelho e das atividades desenvolvidas pelas várias empresas e organizações
aqui sediadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José João Cavaco louvou o papel das várias força de segurança que estiveram
envolvidas  no acidente  ocorrido com a aeronave,  considerando as  adversidades  encontradas
(orografia, densidade arbórea, entre outros).---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor presidente da Câmara, na sequência dos vários alertas difundidos via sms,
salientou  o  apoio  prestado  pela  corporação  de  bombeiros  local  às  outras  corporações  de
bombeiros vizinhos, no apoio e no combate a incêndios florestais.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Chefe  dos  Bombeiros  Voluntários deu  conhecimento  dos  procedimentos
desencadeados pela estrutura de comando para fazer face a uma ocorrência que inicialmente foi
identificada (dado o alerta de) com queda de dois paraquedistas.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Senhor  Presidente da Câmara informou que  a  Comissão Municipal  de  Defesa  da
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) aprovou na sua última reunião, realizada no dia 30 de maio
de 2016,  o POM – Plano Operacional  Municipal  para o ano 2016,  documento de caráter
operacional que visa mitigar durante a fase charlie (período de 01 de julho a 30 de setembro do
Dispositivo  de  Combate  a  Incêndios  Florestais)  a  ocorrência  de  incêndios  florestais  na  área
geográfica do concelho de Ferreira do Alentejo.-----------------------------------------------------------
---------Deu  ainda  conhecimento  da  pedido  formulado  pelo  Governo,  para  indicação  de
equipamentos considerados devolutos e que se encontrassem a cargo do estado central.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Rodrigo Raposo questionou o representante da GNR local se possui informação
complementar quando às intervenções realizadas ao longo da EN2 para substituição de condutas
de escoamento de águas pluviais, uma vez que já foram registados alguns incidentes. Salientou,
que a Junta de Freguesia local já questionou a entidade responsável não tendo obtido resposta até
à presenta data.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR informou ter conhecimento de alguns
acidentes motivados pela deficiente sinalização das operações de substituição das condutos de
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escoamento  de  águas pluviais.  A GNR desencadeou os  mecanismos  disponíveis  de forma a
colmatar  novas  ocorrências  (reporte  da  ocorrência  para  o  CDOS  –  Comando  Distrital  de
Operações de Socorro de Beja), originando posteriormente nova reposição de material nos locais
sinalizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José João Cavaco informou que a freguesia aguarda parecer da Infraestruturas
de Portugal a fim de proceder ao corte/poda das árvores inseridas dentro do perímetro da Fonte
Nova (equipamento lúdico confinante com a EN2).-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Comandante do Posto Territorial da GNR informou que a GNR local encontra-se
disponível para apoiar na regulação do trânsito da EN2 junto ao equipamento referido durante o
período de limpeza.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, quando eram onze
horas e cinquenta e cinco 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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