CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ATA N.º 04/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/12/2017
--------------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, nesta Vila de
Arouca e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do concelho, reuniu ordinariamente o
Conselho Municipal de Segurança, nos termos do art.º 7.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho. ------------------ Estiveram presentes os senhores: ----------------------------------------------------------------------------- Margarida Maria de Sousa Correia Belém, Presidente da Câmara, que preside ao
Conselho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, na qualidade de vereador do pelouro da
Proteção Civil, José Augusto Soares de Sousa, na qualidade de representante da AICIA,
José Casimiro Tavares dos Santos, na qualidade de representante da Associação de
Agricultores de Arouca, Octávio Machado, Comandante do Posto da GNR de Arouca, na
qualidade de representante das Forças de Segurança, Carlos Neto de Oliveira Esteves,
Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, em substituição do senhor Presidente da
Assembleia Municipal, Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Arouca,
Afonso Humberto Ribeiro Mota, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Várzea, Fernando Santos Ribeiro, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Chave, Arménio Pereira Oliveira, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de S.
Miguel do Mato, Joaquim Alves da Cunha Moreira, na qualidade de Presidente da União de
Freguesias de Canelas e Espiunca, Ângelo Manuel Duarte Silva Miranda, na qualidade de
Presidente da União de Freguesias de Arouca e Burgo, todos eleitos pela Assembleia
Municipal, José Carlos Brandão Fernandes Mendes, Fernando Martins Soares, Raimundo
Gomes de Oliveira e José Luís Quintas Fevereiro, todos na qualidade de cidadãos eleitos
pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram os senhores: -------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Rosa de Pinho Gomes Valente Morais, na qualidade de representante da
CGTP – Intersindical Nacional, José Pedro Santos Rocha, na qualidade de representante da
UGT – União Geral de Trabalhadores, Alfredo Brandão Martins, na qualidade de
representante da Santa Casa da Misericórdia de Arouca, representante do Centro Paroquial
de Promoção Social Rainha Santa Mafalda, Fernando Rui Fontes Brandão, na qualidade de
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representante da Associação Empresarial de Cambra e Arouca, Sandra Virgínia da Silva
Matos, na qualidade de representante do Ministério Público, Paulo Alexandre Silva Eusébio e
José Paulo Oliveira Conceição, na qualidade de cidadãos eleitos pela Assembleia Municipal. -------------- Secretariou a reunião o senhor Prof. Carlos Neto de Oliveira Esteves e o Sr.
Ângelo Manuel Silva Miranda.------------------------------------------------------------------------------------------------- Às 17.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------ 1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------- Nada a registar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------- 2.1. ATA – APROVAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi lida a ata n.º 04/2015, relativa à reunião realizada em
18 de dezembro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posta à discussão/votação, a mesma foi aprovada por maioria, com sete votos a
favor e nove abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. OUTROS ASSUNTOS: --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor José Carlos Fernandes Mendes, solicitou mais responsabilidade na
assiduidade às reuniões convocadas, pois na maioria das vezes, as mesmas não se efetuam
por falta de quórum.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- Também deram algumas sugestões os senhores José Augusto Soares de Sousa,
José Casimiro Santos e Comandante da GNR Octávio Fernandes. ------------------------------------------------ A senhora Presidente definiu a sua posição e agradece a todos as sugestões que
se possam partilhar no sentido de melhorar os serviços prestados às populações, nas
diversas áreas da segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervieram ainda: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da União de Freguesias de Canelas e Espiunca, Joaquim
Cunha, para referir um balanço positivo nos acessos Arouca/Castelo de Paiva. --------------------------------- O senhor José Casimiro Santos abordou o problema da marcação das vias de
comunicação, que deveriam ser avivadas. --------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente prometeu a avaliação de algumas situações no sentido de
promover a sua melhoria. ----------------------------------------------------------------------------------------

Conselho Municipal de Segurança
Reunião de 28.12.2017

--------------- O senhor José Luis Fevereiro sugere que a EP proceda ao corte/limpeza de
árvores que ladeiam as nossas estradas; alguns cortes implicam notificação obrigatória dos
proprietários e só despois se poderá invadir a propriedade. ----------------------------------------------------------- O senhor José Carlos Mendes falou na sensibilização dos proprietários onde é
necessária a autorização para a limpeza. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Carlos Esteves corroborou a importância da sensibilização, pois a não
ser assim, será difícil a tomada de medidas de prevenção. ------------------------------------------------------------ O senhor Comandante da GNR citou que o D.L. 124/2006, não é explicito pelo
que deveria ser clarificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor José Augusto Soares de Sousa referiu que a falta de limpeza na
rotunda de Alhavaite provoca entupimentos. Que deveria haver empenhamento das equipas
da Câmara nas limpezas dos locais de drenagem de água. Alertou para outras situações
mais alarmantes para serem resolvidas, tais como: (drenagens, sinalização, arbustos
invasivos da via pública, carvalho no acesso Burgo/Vila Nova, etc). ------------------------------------------------- O senhor José Carlos Mendes voltou a intervir saudando o apoio à EIP (Equipa
de Intervenção Permanente) instalada nos Bombeiros, disponível durante as 24 horas do dia,
e durante todo o ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor José Luís Fevereiro também falou da EN 224-1, solicitando a
requalificação da mesma com passeios desde a Farrapa à rotunda do Chão-de-Ave. -------------------------- A senhora Presidente disse que quanto à variante Rossio/Carregosa, há
perspetivas viáveis que aguardam a conclusão do projeto. ------------------------------------------------------------ Voltando a intervir o Comandante da GNR diz ter um levantamento da
criminalidade e seu tipo, por freguesia, sob jurisdição do seu Posto. Solicitou que as reuniões
do Conselho de Segurança sejam evitadas às sextas-feiras, por uma questão de logística,
tendo recebido dos demais elementos a concordância unânime sobre o assunto. ------------------------------- Não havendo mais pedidos de intervenção, foi dada por encerrada a reunião. -------------------- Eram 19.30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pela senhora Presidente e por mim, Carlos Neto de Oliveira
Esteves, que a redigi. --------------------------------------------------------------------------------------------

