MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
ACTA N.º 01/2007
Da reunião pública ordinária da Câm ara Municipal de Alcoutim
Realizada em 10 de Janeiro de 2007

------ Aos dez dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, nesta Vila de
Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se, em
reunião pública ordinária, os membros da Câmara Municipal, Excelentíssimos
Senhores

Francisco

Augusto Caimoto

Amaral, J osé

D`Assunção

Pereira

Galrito, José Carlos da Palma Pereira, Francisco Alho Xavier e Hugo Miguel
Gago Barradas, respectivamente Presidente e Vereadores do referido Órgão do
Município, cuja ordem de trabalhos fica arquivada em pasta anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO: - Verificando-se a presença da totalidade
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas
dezassete horas e trinta minutos, tendo a Câmara passado a ocupar-se do
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RE NÚNCI A DE MANDATO: O Senhor Presidente apresentou o pedido
de renúncia ao mandato do Sr. Vereador Rui Manuel Ribeiros da Cruz, com
efeito a partir dia 31 de Dezembro de 2006, por razões de ordem pessoal e
familiar, nos termos do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo sido
convocado o membro substituto, Sr. Hugo Miguel Gago Barradas, nos termos
do n.º 4 do artigo 76.º, que assumirá funções de Vereador, conforme o disposto
no n.º 1 do art. 79.º do mesmo diploma legal, nesta data.--------------------------
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------ O Senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do despacho GAP
nº1/2007, pelo qual designou o Sr. Vereador José Carlos da Palma Pereira
Vice-Presidente e o Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, Vereador a tempo
inteiro, bem como a distribuição dos Pelouros e respectivas funções. -------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------- O Senhor Presidente agradeceu o desempenho e trabalho desenvolvido
ao longo destes anos pelo Sr. Rui Cruz, enquanto Vereador, e deu as boas
vindas ao Vereador Hugo Barradas. ----------------------------------------------------- O Vereador Francisco Xavier usando da palavra efectuou a leitura do
documento que a seguir se passa a transcrever “Sobre a renúncia do senhor
Rui Cruz, pretendo somente realçar o seguinte: Não vou imiscuir-me nos
porquês da renúncia, porque não tenho o direito de invadir as estratégias
partidárias subjacentes ao acto, e, essa responsabilidade cabe por inteiro a
qualquer partido porque é do foro interno, mas, relativamente à pessoa, tenho
que lamentar esta renúncia por se tratar da componente politica mais válida
deste executivo, para além de ser um dos melhores elementos do mesmo.
Goste-se ou não do estilo e nós relativamente a algumas formas de estar e
outras questões não as reconhecíamos como tendo um cunho sério ou
verdadeiro, mas do que não duvidamos é que servia perfeitamente a
estratégia do partido no poder e nomeadamente do Senhor Presidente da
Câmara.------------------------------------------------------------------------------------- Independentemente de tudo isto, não tenho a menor dúvida de que o
executivo desta Câmara Municipal ficou mais pobre com esta renúncia e é
lamentável que assim seja porque os munícipes votam numa determinada
equipa para o executivo e depois dão-lhes outra coisa diferente, mesmo que
seja um ano depois. Só desejo ao Senhor Rui Cruz as maiores felicidades
para a sua vida futura.”-------------------------------------------------------------------

O

Vereador

José

Galrito

interveio

para

agradecer

o

trabalho

desenvolvido pelo Vereador R ui Cruz e desejar-lhe muitas felicidades na sua
vida, deseja igualmente muitas felicidades ao Vereador Hugo Barradas e um
bom

trabalho.---------------------------------------------------------------

------
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------ O Vereador José Carlos felicitou o Vereador Hugo pelo cargo que
assume, como o conhece bem sabe que este vai fazer um bom trabalho.
Relativamente ao Sr. Rui Cruz que é seu amigo, confessa ter sido para si
como um professor, reconhece que fez muito por este Concelho onde deixou
o seu cunho pessoal e deseja-lhe muitas felicidades. --------------------------------- O Senhor Presidente propôs que se fizesse um minuto de silêncio
devido ao falecimento do Ex. Presidente da Câmara Municipal, Senhor
Manuel Carvalho. Proposta que foi aceite, por unanimidade, e efectuado o
minuto de silêncio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACT A DA REUNIÃO ANTE RIOR: - O Senhor
Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 21/2006, realizada dia 13 de
Dezembro,

cujos

textos

foram

previamente

distribuídos

pelos

Srs.

Vereadores. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, aprovar a acta
por maioria com a abstenção do senhor Vereador Hugo Barradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS M UNICI PAIS: - Foi presente o resumo diário modelo Tdois da Tesouraria (n.º 7) respeitante ao dia 10 de Janeiro, que apresentava
os seguintes resultados: ------------------------------------------------------------------ Total de Movimentos de Tesouraria -

1.623.818,88 (um milhão

seiscentos e vinte e três mil oitocentos e dezoito euros e oitenta e oito
cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais -

1.421.259,35 ( um milhão quatrocentos e

vinte e um mil duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos);
------ Operações Não Orçamentais -

202.235,89 (duzentos e dois mil

duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO

ANTES

DA

ORDEM

DO DIA: Não se realizaram
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intervenções. ------------------------------------------------------------------------------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESI A DE VAQUEIROS - Construção
de Alpendre: Foi presente uma proposta de protocolo em epígrafe, a qual se
dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa
à presente acta, desta fazendo parte integrante, no sentido de ser concedida
uma comparticipação extraordinária, no montante de

4.908,75 (quatro mil

novecentos e oito euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a 50%
do custo da construção de um alpendre que a Junta de Freguesia pretende
construir na Aldeia que servirá de arrecadação da Junta. ----------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder a comparticipação extraordinária no valor de

4 908,75 (quatro mil

novecentos e oito euros e setenta e cinco cêntimos. ---------------------------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM: O Senhor
Presidente propôs que este ponto fosse retirado para esclarecer melhor o
assunto, e posteriormente viria a reunião. A proposta da retirada do assunto
foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- CONSTIT UIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - 2007: Foi presente
uma informação da Divisão Administrativa e Financeira relativa ao assunto
em epígrafe, com vista à tomada de uma decisão pelo executivo ao abrigo do
disposto no artigo 4.º do Regulamento de Fundos de Maneio aprovado pela
Câmara Municipal. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por
unanimidade, a constituição dos Fundos de Maneio constantes da referida
informação, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais. ---------------- FUNCIONAMENTO DOS EST ABELECIMENTOS/Prolongamento de Horários
- Ratificação de Despacho: Foi presente um despacho do Senhor Presidente para
ratificação, determinando que os horários dos estabelecimentos de restauração e bebidas
do Concelho de Alcoutim, no período de 22 de Dezembro de 2006 a 02 de Janeiro de
2007, fossem alargados para as 04 horas. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou,
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por unanimidade, ratificar o respectivo despacho. ------------------------------------

ATRIBUIÇÃO

DO

CART ÃO

SOCIAL

DO

MUNICÍPIO

DE

ALCOUTIM PARA O ANO DE 2007: Foi presente uma informação da
Divisão de Acção Social com a lista das candidaturas dos agregados que
mereceram parecer favorável, para efeitos de aprovar a atribuição do Cartão
Social, pelo período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007, de acordo
com o previsto no n. º3 do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Atribuição
do Cartão Social, documento que aqui se dá por transcrito para todos os
efeitos legais e fica arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo
parte integrante. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão aos agregados referidos na
informação.---------------------------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO

DE

APOIOS

CARÊNCIADAS: Requerente -

ECONÓMICOS

A

FAMÍLIAS

Mariana Luísa Alho: Foi presente uma

informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social, Dr.ª Josélia
Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais,
sugerindo que fosse atribuído à Sr.ª D. Mariana Luísa Alho residente na
localidade de Clarines, um subsídio no valor de

3.424,30 (três mil

quatrocentos e vinte e quatro euros e trinta cêntimos), para construção de
uma casa de banho, nos termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento
para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas, do Município
de Alcoutim.------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Francisco Xavier não participou na discussão nem na
votação deste ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art.º
90 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº.
5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------- O Vereador José Galrito sugeriu que todos os pedidos viessem
acompanhados de um parecer técnico. -------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a C âmara deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de

3.424,30 (três mil quatrocentos e vinte e quatro

euros e trinta cêntimos) à Sr.ª D. Mariana Alho. ---------------------------------
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------

AT RIB UIÇÃO

DE

APOIOS

ECONÓMICOS

A

FAMIL IAS

CARÊNCIADAS: Requerente - Maria Liseta Conceição: Foi presente uma
informação da Técnica Superior As sessora de Acção Social, Dr.ª Josélia
Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais,
sugerindo que fosse atribuído à Sr.ª D. Maria Liseta Guerreiro da Conceição,
residente na localidade de Casa Nova do Pereirão, um subsídio no valor de
837,50 (oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), para aquisição
e instalação de uma fossa séptica, nos termos do art.º 5.º do capítulo II, do
Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas,
do Município de Alcoutim. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou,
por unanimidade, atribuir um subsídio de

837,50 (oitocentos e trinta e sete

euros e cinquenta cêntimos) à Sr.ª D. Maria Liseta C onceição. ----------------------

AT RIB UIÇÃO

DE

APOIOS

ECONÓMICOS

A

FAMIL IAS

CARÊNCIADAS: Requerente - Rodrigo Daniel Faustino: Foi presente uma
informação da Técnica Superior As sessora de Acção Social, Dr.ª Josélia
Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais,
sugerindo que fosse atribuído ao Sr. Rodrigo Daniel Martins Faustino,
residente na localidade de Cortes Pereiras, um subsídio no valor de

1000

(mil euros), para suportar as despesas com a universidade, alojamento,
alimentação, carro adaptado, consultas e fraldas, nos termos do art.º 5.º do
capítulo II, do Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias
carenciadas, do Município de Alcoutim. Posto o assunto à votação, a Câmara
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de

1000 (mil euros) ao

Sr. Rodrigo Faustino. ---------------------------------------------------------------------

AT RIB UIÇÃO

DE

APOIOS

ECONÓMICOS

A

FAMIL IAS

CARÊNCIADAS: Requerente - Maria Rosa Guerreiro: Foi presente uma
informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social, Dr.ª Josélia
Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais,
sugerindo que fosse atribuído à Sr.ª D. Maria Rosa Guerreiro, residente na
localidade de Bentos, um subsídio no valor de

2.668,65 (dois mil seiscentos

e sessenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), para
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aquisição de material de construção civil, para construção de uma casa de
banho, nos termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento para atribuição
de apoios económicos a famílias carenciadas, do Município de Alcoutim.
Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de

2.668,65 (dois mil seiscentos e sessenta e oito euros e sessenta

e cinco cêntimos) à Sr.ª D. Maria Rosa Guerreiro. ------------------------------------ PROJECTO DE SINALÉTICA PARA AS ALDEIAS DO ALGARVE
-

Solicitação

de

Parecer:

Foi

presente

um

ofício

da

Comissão

de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, solicitando a emissão
de parecer relativo ao Projecto de Sinalética para as Aldeias do Algarve. --------- Posto o assunto à votação, a C âmara deliberou, por unanimidade,
emitir parecer favorável ao referido projecto. ----------------------------------------- EMPREITADA DOS EXTERIORES DO PAVILHÃO DESPORTI VO
DE MART INLONGO - Prorrogação de prazo: Foi presente uma proposta
do Sr. Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e
fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante,
acompanhada dos pareceres favoráveis da Fiscalização da Obra e da Divisão
de Planeamento e Projectos desta Câmara Municipal, no sentido de aprovar o
pedido de prorrogação do prazo solicitado, até 07 de Fevereiro, tendo
presente a justificação técnica da fiscalização, emitida no seu parecer, e na
seguinte forma: 11 (onze) dias de prorrogação legal e 39 (trinta e nove) de
prorrogação graciosa. Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou, por
maioria, com a abstenção do Vereador José Galrito, aprovar a prorrogação do
prazo, sendo 11 (onze) dias de prorrogação legal e 39 (trinta e nove) dias de
prorrogação graciosa, até 07 de Fevereiro de 2007. ----------------------------------- PEDIDO DE APOIO FINANCEI RO: Foram presentes os seguintes pedidos de
subsídio: ----------------------------------------------------------------------- INTER-VIVOS
- Associação de Jovens do Nordeste Algarvio: solicitando subsídio no montante de
6.000 (seis mil euros), sendo

5.000 (cinco mil euros) para a equipa de futsal relativo à

sua participação no campeonato distrital de futsal seniores 1.ª divisão e
euros) para a

1000 (mil
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escola de futsal. --------------------------------------------------------------------------- O Vereador Hugo Barradas não participou na discussão nem na votação
deste ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art.º 90 da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº. 5A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder um subsídio de
------

CENTRO

CERTIFICAÇÃO

6000 (seis mil euros). --------------------------------

DE
DE

RECONHECIMENTO,

COMPETÊ NCIAS

DE

VALIDAÇÃO

MÉ RTOLA:

E

solicitando

subsídio para fazer face a despesas com a organização de um jantar de
inauguração do centro e aproveitando a oportunidade para que os grupos de
adultos oriundos de muitas localidades pudessem conviver. ------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder um subsídio de

500 (quinhentos euros). ------------------------------

------ CENTRO CULTURAL E RECREATIVO

DO PESSEGUEIRO:

solicitando subsídio para fazer face a despesas com algumas obras que o
Centro necessita, nomeadamente uma cobertura na varanda frontal. ---------------- O Vereador Francisco Xavier referiu que, no pedido não mencionavam
qualquer valor, e propôs que primeiro fosse solicitado orçamento para o
efeito.--------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador José Carlos informou - o que falou com o Presidente do
Centro sobre o assunto, e este, disse-lhe que

500 (quinhentos euros) faziam

face às despesas das referidas obras. --------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder um subsídio de

500 (quinhentos euros). ------------------------------

------ CENTRO RECREATIVO DE BALURCOS: solicitando subsídio para
fazer face ao custo da passagem de ano de 2006/2007, bem como para outras
actividades a desenvolver no decorrer do ano de 2007. Posto o assunto à
votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de
375 (trezentos e setenta e cinco euros). ------------------------------------------------ ASSUNTOS DIVERSOS: Não foram apresentados documentos neste
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ponto. -------------------------------------------------------------------------------------- INTE RVE NÇÃO DO PÚBLICO: O Senhor Presidente da Câmara deu
a palavra ao público, não existindo contudo nenhuma intervenção. ----------------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÕES EM MINUTA: A Câmara
deliberou ainda, por unanimidade, aprovar em minuta no termos do n.º 3 do
artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido artigo, as
deliberações

tomadas

“CONSTITUIÇÃO

na

presente

reunião

e

DE FUNDOS DE MANEIO”,

a

seguir

indicadas:

“ PROJE CTO

DE

SINALÉTICA PARA AS ALDEIAS DO ALGARVE - Solicitação de
Parecer”

e

“

EMPREIT ADA

DOS

EXTERIORES

DO

PAVILHÃO

DE SPORTIVO DE MARTINLONGO - Prorrogação de Prazo “. ----------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a tratar,
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezoito
horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vais ser assinada
pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi, e

mandei

lavrar.----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente

A Secretária

