CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ATA N.º 04/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11. DEZEMBRO.2018
--------------- Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, 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, Alfredo Brandão Martins, na qualidade de representante da Santa Casa da
Misericórdia de Arouca, José Augusto Soares de Sousa, na qualidade de representante da
AICIA, Fernando Rui Fontes Brandão, na qualidade de representante da Associação
Empresarial de Cambra e Arouca, José Casimiro Tavares dos Santos, na qualidade de
representante da Associação de Agricultores de Arouca, Sandra Virgínia da Silva Matos, na
qualidade de representante do Ministério Público, Élio Rosado - Capitão, na qualidade de
representante das Forças de Segurança, Regina Maria de Sousa Ferreira Fontes, 2.ª
Secretária da Assembleia Municipal, em representação do Presidente da Assembleia
Municipal de Arouca, Fernando Santos Ribeiro, na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia de Chave, eleito pela Assembleia Municipal, Arménio Pereira de Oliveira, na
qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel do Mato, eleito pela Assembleia
Municipal, Joaquim Alves da Cunha Moreira, na qualidade de Presidente da União de
Freguesias de Canelas e Espiunca, Ângelo Manuel Duarte da Silva Miranda, na qualidade de
Presidente da União de Freguesia de Arouca e Burgo, eleito pela Assembleia Municipal,
Fernando Martins Soares, e Carlos da Silva Rocha Almeida, 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, representante do Centro Paroquial de Promoção
Social Rainha Santa Mafalda, Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de
Arouca, Afonso Humberto Mota, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
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Várzea, José Carlos Brandão Fernandes Mendes, Raimundo Gomes de Oliveira, José Luís
Quintas Fevereiro, e Paulo Alexandre da Silva Eusébio, todos na qualidade de cidadãos
eleitos pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ Pelas 17.30 horas, a senhora Presidente declarou aberta a reunião. -------------------------------- 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------

------------- O senhor Alfredo Brandão Martins questionou a senhora Presidente se
existe algum equipamento que permita a uma pessoa com deficiência motora, se
deslocar ao primeiro andar do edifício da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- A senhora Presidente disse que existe neste momento um dispositivo
adaptável para que as pessoas com deficiência cheguem ao primeiro andar do
edifício. Informou ainda, que com as obras de remodelação, está prevista uma
estrutura fixa.

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

------------- 2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------- 2.1. ATA – APROVAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------- A ata foi lida pela senhora Presidente e colocada à discussão, não tendo
havido qualquer observação em relação à mesma. ----------------------------------------------------------- Colocada à votação, por braço no ar, foi aprovada com 3 abstenções, por
não terem estado presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3. OUTROS ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------ Começou por intervir o senhor Joaquim Cunha (Presidente da União de
Freguesias de Canelas e Espiunca), dizendo que as pessoas de Nespereira têm
alertado para a estrada de Vila Viçosa – Espiunca, por causa da falta de rails de
proteção, uma vez que se está perante um perigo eminente e diz que deveria ser feito
algo a médio prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente disse que o caso está a ser analisado. Disse ainda
que está a ser feita uma grande cobertura na proteção das estradas em risco,
nomeadamente Ponte de Telhe, São Miguel do Mato e Fermedo. ---------------------------------------- Conclui dizendo que se está a avaliar a situação nas zonas críticas. ----------
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------------- O senhor José Casimiro Santos usou da palavra para fazer um
agradecimento e dar um voto de louvor pela marcação da estrada do planalto da
serra. Alertou para a falta de sinalética na Rua Dra. Salomé Martingo, para os
veículos que vêm do lado de Castelo de Paiva. Alertou ainda para a sinalética na
Malhadoura, uma vez que os autocarros quando há maior fluxo de tráfego ficam
baralhados, não sabendo por onde seguir. ---------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informou que foi reforçada a sinalética por causa do
GPS. ----------------- O senhor Ângelo Miranda (Presidente da União de Freguesias de Arouca e
Burgo) pediu para serem colocadas duas lombas na Rua de Camões, em Cancelo,
junto aos prédios.

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

------------- A senhora Presidente diz que a situação vai ser avaliada. ------------------------------------ O senhor Capitão Rosado, Comandante do Destacamento da GNR,
aproveitou a ocasião para fazer a apresentação do senhor Sargento José Martins,
novo Comandante da GNR de Arouca, ao qual lhe desejou muito sucesso no lugar
que irá desempenhar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Aproveitou a ocasião para fazer o balanço do ano de 2018 no que diz
respeito aos acidentes, dizendo que houve um decréscimo do ano de 2017 para
2018. Em relação a vítimas mortais o decréscimo foi de 100%, uma vez que não
houve vítimas mortais nos acidentes de 2018. Os feridos graves e ligeiros também
diminuíram no ano de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente apresentou a todos o novo Comandante da GNR e
aproveitou a ocasião para desejar as boas vindas e dizer que a sua presença irá
perdurar. ------------- O Sargento senhor José Martins usou da palavra para dizer que dentro das
suas competências está disponível para colaborar. ----------------------------------------------------------- O senhor José Augusto Soares de Sousa diz que tem reparado que muitos
veículos circulam com falta de luzes na matrícula e quis saber se iria ser feita
fiscalização nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------
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------------- O senhor Comandante disse que estão atentos e que se for caso disso
autuam.--------------- A senhora Procuradora usou da palavra para informar que houve
diminuição no número de incêndios, falando dos que são mais frequentes, os
negligentes ou dolosos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Continuou dizendo que constata que as pessoas têm de limpar os terrenos
e que por negligência deflagra um incêndio. São pessoas com bastante idade, que
querem limpar mas não sabem o que fazer aos sobrantes. Acha que devia haver uma
sensibilização.

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

------------- Disse que se sente numa situação ingrata, porque as pessoas evitam ser
autuadas, mas acabam com um processo-crime. -------------------------------------------------------------- A senhora Presidente interveio para dizer que os incêndios são resultantes
das queimadas, e isto deve-se ao facto das pessoas terem deixado de se preocupar
com a limpeza das suas terras. E para piorar a situação, iniciam a queimada e
abandonam o local. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Procuradora salienta o facto de deflagrarem incêndios em
janeiro.---------------- O senhor Capitão Rosado diz que tem havido sensibilização sobre os
perigos inerentes às queimadas. ------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente diz que vai reforçar a comunicação. ----------------------------------- A senhora Procuradora usou da palavra para dizer que os processos são
quase todos negligentes. Nos dolosos as pessoas não aparecem. --------------------------------------- A senhora Regina Fontes questionou o senhor Comandante da GNR sobre
os números de pedidos para os drones sobrevoarem Arouca, uma vez que eles
sobrevoam desordenadamente. ------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Comandante disse que até ao momento não houve nenhum
pedido.----
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------------- Antes do encerramento da sessão, a senhora Presidente fez um balanço e
perspetivou o ano de 2019. Desejou ainda Boas Festas e um Bom Natal e que o ano
de 2019 seja de grandes realizações. ------------------------------------------------------------------------------- Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião. --------------------------------------------------- Eram 18 horas e 13 minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- Para constar e para os devidos efeitos lavrou-se a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pela senhora Presidente e por mim, Regina Maria de Sousa
Ferreira Fontes, que a redigi. ------------------------------------------------------------------------------------

