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Exm.º Sr. Presidente  

Assembleia Municipal de Almada   

 

  

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 

deputado municipal do CDS-PP, apresentar o presente Requerimento à Câmara Municipal 

de Almada  

  

Assunto: Reuniões e pareceres do Conselho Municipal de Segurança 

 

 

 

Tendo em consideração que: 

 

1 - O Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada, daqui para a frente designado 

por CMSCA, tal como explanado do seu preâmbulo como uma entidade municipal com funções 

de natureza consultiva, que visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação 

entre as entidades que intervêm ou estão envolvidas nas questões e assuntos relacionados com 

a segurança dos cidadãos e com a marginalidade e inserção social 

 

2 -  O CMSCA tem como objectivo contribuir para o conhecimento da situação de segurança no 

concelho de Almada, através da consulta entre as várias entidades que fazem parte do mesmo 

órgão consultivo, formular propostas e soluções para os problemas de marginalidade e de 

segurança dos cidadãos ao mesmo tempo que participa em acções de prevenção  

 

3 -   Promover a discussão sobre as medidas de combate à criminalidade e à exclusão social, e 

aprovar pareceres e solicitações sobre as matérias da sua competência e remetê los a entidades 

relacionadas com as questões de segurança e inserção social, são também objectivos do 

CMSCA.   

 

4 - Os pareceres representam os trabalhos conclusivos das várias entidades repartidas em 

quatro grupos, a saber: Segurança e Criminalidade, Protecção Civil, Socioeconómico e Inserção 

Social, com o diagnóstico de cada área específica tornando-se um profícuo instrumento de 



trabalho ajudando à implementação de políticas direcionadas para os casos e as realidades 

analisados e identificadas criando uma maior facilidade na sua monitorização. 

 

5 - Com o aumento da criminalidade verificada no último ano através do Relatório Anual de 

Segurança Interna (RASI), o CMSCA tem neste caso um papel fundamental na procura de 

soluções e de respostas para a diminuição dos índices de criminalidade no concelho  

 

 

O CDS-Partido Popular, vem deste modo, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de 

Almada, através do seu eleito, vem por este meio, endereçar Requerimento à Câmara Municipal 

de Almada, colocando a seguinte questão: 

 

Em que data reuniu pela última vez  o Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de 

Almada, e qual a data do último relatório conclusivo da reunião do respectivo conselho? 

 

 

O eleito do CDS-Partido Popular 

Almada, 25 de Agosto de 2020 

 


