MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
ACTA N.º 17/2007
Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim
Realizada em 10 de Outubro de 2007
--------- Aos dez dias do mês de Outubro de dois mil e sete, nesta Vila de
Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se,
em

reunião

pública

Excelentíssimos

ordinária,

Senhores

os

membros

da

Câmara

Francisco

Augusto

Caimoto

Municipal,

Amaral,

José

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 RE UNIÃO: - Verificando-se a presença da
totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião pelas quinze horas e trinta minutos, tendo a Câmara passado a
ocupar-se do seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNI ÃO ANTERIOR: - O Senhor
Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 16/2007, realizada dia 26 de
Setembro, cujos textos foram previamente distribuídos pelos membros
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a referida acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o resumo diário modelo
T-dois da Tesouraria (n.º193) respeitante ao dia 09 de Outubro, que
apresentava os seguintes resultados: ------------------------------------------------------- Total de Movimentos de Tesouraria -

2.098.329,59 (dois milhões

noventa e oito mil trezentos e vinte e nove euros e cinquenta e nove
cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------Operações Orçamentais -

1.863.925,55 (um milhão oitocentos e

sessenta e três mil novecentos e vinte e cinco euros e cinquenta e cinco
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------- Operações Não Orçamentais -

233.985,16 (duzentos e trinta e três

mil novecentos e oitenta e cinco euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PE RÍODO ANTE S DA ORDEM DO DIA: O Vereador Sr. José
Galrito interveio para questionar o Sr. Presidente relativamente ao estado dos
caminhos agrícolas, após a ocorrência de chuvas intensas na semana
transacta, referindo que em sua opinião os mesmos deveriam ser executados
no início do Verão, de modo a que as chuvas não os degradas sem. --------------------- O Vereador Sr. José Carlos Pereira usou da palavra para esclarecer
que no concelho existem inúmeros caminhos agrícolas, e que ultimamente
têm surgido muitas solicitações/reclamações por parte dos proprietários dos
terrenos, devido ao estado de degradação em que alguns se encontram,
contudo existe uma planificação a nível das freguesias do concelho para
reparação dessas situações. Quanto ao início da execução dos caminhos
agrícolas informou que as máquinas moto-niveladoras trabalham durante todo
o ano, contudo no início das chuvas têm que ficar paradas. ----------------------------- O Vereador Sr. José Galrito interveio para questionar o Sr.
Presidente relativamente ao fecho da Estalagem do Guadiana no mês de
Dezembro, em virtude da Vila de Alcoutim ficar limitada nas reservas de
quarto nesse mês. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente mencionou que já existiram convers ações com o Sr.
Fernando Barata de modo a haver reformulações a nível interno e que está
aberto concurso para aquisição de um depósito de água para ser instalado na
Estalagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- CERTIDÃO DE DESTAQUE/Requerente: Maria Luísa Afonso:
Foi presente um requerimento de Maria Luísa Palma Afonso, residente na
Praceta São Gabriel, n.º1 2.º Esq.º C, em Setúbal, freguesia de Santa Maria
da Graça, Município de Setúbal, no sentido de ser emitida certidão de onde
conste que não constitui operação de loteamento, o destaque de uma parcela
do prédio urbano, com área total de 96,07m 2 , na localidade de Marmeleiro,
inscrito na matriz sob o artigo 2846 e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alcoutim sob o n.º 5760/20061004, nos termos do n.º 4 do artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
subsequentes. Do destaque irá resultar irá resultar a Parcela A e Parcela B,
com a seguinte descrição: ------------------------------------------------------------------- Parcela A – Constituída por um prédio urbano destinado a
habitação, com um edifício de 2 pisos, onde no 1.º piso consta de 3 divisões
e um pátio com 6,34 m 2 SD e no 2.º piso consta uma divisão, sendo a SC da
fracção é de 50,26 m 2 , confrontando do Norte com José Alves e Maria
Feliciana, Sul Luís José Afonso, Nascente com Maria Florência Dias Costa
Candeias e Poente com via pública; -------------------------------------------------------- Parcela B - Constituída por um prédio urbano destinado a habitação,
edifício de 1 piso onde consta 4 divisões com 0 m 2 de SD e uma SC de 39,47
m 2 , confrontando do Norte com Maria Feliciana, Sul com Artur Paulino
Candeias, Nascente Via Pública e Poente com Maria Luísa Palma Afonso; ------------ Em face da informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão
Urbanística

(DOPGU)

/Serviços

de

Obras

Particulares

e

Loteamentos

Urbanos (SOPLU), a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o referido
destaque, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, com as alterações subsequentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO

DE

APOIOS

ECONÓMICOS

A

FAMÍLIAS

CARÊNCIDAS/Requerente: António Gonçalves Afonso: Foi presente uma
informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social, Dr.ª Josélia
Palma, cujo texto aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais,
sugerindo que fosse atribuído ao Sr. António Gonçalves Afonso, residente na
localidade de Alcaria Cova/Pereiro, um subsídio no valor de

604,44

(seiscentos e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), para pagamento de
medicamentos de doença de Alzheimer, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,
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do Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas,
do Município de Alcoutim. Posto o ass unto à votação, a Câmara deliberou,
por unanimidade, atribuir um subsídio de

604,44 (seiscentos e quatro euros

e quarenta e quatro cêntimos) ao Sr. António Gonçalves Afonso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚB LICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CARTEIRA
DE SEGUROS DO MUNICÍPI O DE ALCOUTIM: Foi presente uma
proposta do Sr. Pres idente, a qual se dá por transcrita para todos o efeitos
legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte
integrante, no sentido de se proceder à abertura de Concurso Público para
adjudicação da Carteira de Seguros do Município de Alcoutim, aprovar o
Programa de Concurso e Caderno de Encargos constantes no processo
administrativo, nomear para o júri do concurso os seguintes membros:
membros efectivos, Vereador José Carlos Pereira, Dr. Nelson Gonçalves, Drª.
Graça Bárbara e membros suplentes Dr. João Dias e Srª. D. Maria da
Conceição Agostinho, bem como delegar no Júri a realização da audiência
prévia nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 108.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 08 de Junho. --------------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara, deliberou, por unanimidade,
aprovar a referida proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: ----------------------------------------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUT IM: Solicitando subsídio no
montante de

31.185,00 (trinta e um mil cento e oitenta e cinco euros), para

fazer face às despesas com o plano de actividades, do ano de 2007/2008. ------------- O Vereador Sr. Francisco Xavier interveio para mencionar que após
uma análise ao plano de actividades do GDA verificou que existem mais
despesas do que receitas e que por is so é da opinião que o pedido de subsídio
seja atribuído em parcelas, de modo a que a nova direcção do clube encontre
outros mecanismos e actividade para obtenção de receitas, nomeadamente na
existência de inscrições no ginásio, exploração do bar, etc. ----------------------------- O Sr. Presidente da Câmara interveio para referir que concorda, em
termos gerais, com a opinião do Vereador Sr. Francisco Xavier e propor a
atribuição da verba de

15.592,50 (quinze mil quinhentos e noventa e dois

euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------
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--------- Posto o ass unto à votação, a Câmara, deliberou por unanimidade
conceder um subsídio no montante de

15.592,50 (quinze mil quinhentos e

noventa e dois euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASSUNTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO

DE

APOIOS

ECONÓMICOS

A

FAMILIAS

CARÊNCIADAS/Requerente: Rita Maria: Foi presente uma informação da
Técnica Superior Assessora de Acção Social, Dr.ª Josélia Palma, cujo texto
aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais, sugerindo que fosse
atribuído à Srª. Rita Maria, residente na localidade de Soudes/Pereiro, um
subsídio no valor de

584,04 (quinhentos e oitenta e quatro euros e quatro

cêntimos), para pagamento de medicamentos de doença de Alzheimer, 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

584,04 (quinhentos e oitenta e quatro euros e quatro cêntimos)

à Srª. D. Rita Maria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTO

DE

VISTORIA/RE CLAMANTE:

António

Mestre:

O

assunto foi retirado para que os Srs. Vereadores em data a combinar se
desloquem ao local. A proposta da retirada deste ponto foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTO

DE

VISTORIA/PRÉDIO

EM

MAU

EST ADO

DE

CONSERVAÇÃO/Reclamante: António Pereira Cavaco: Foi presente a
informação n.º 112/2007, do Gabinete Jurídico da Câmara Municipal,
referente ao assunto em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os
efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Sr. José Carlos usou da palavra para mencionar que após
notificação aos proprietários do teor da deliberação tomada na reunião de
Câmara, realizada no dia 22 de Novembro de 2006, referente à posse
administrativa, foi apresentada uma contestação pelo proprietário/Herdeiros
de António Joaquim, a qual mereceu nova vistoria ao local e apreciação da
mesma. --------------------------------------------------------------------------------
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--------- Posto o assunto à votação, a C âmara deliberou, por maioria, com
duas abstenções, dos Srs. Vereadores Jos é Galrito e Francisco Xavier, manter
o teor da deliberação de 22 de Novembro de 2006 nos termos e com os
fundamentos constantes da informação n.º 112/2007 do Gabinete Jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECTO DE ALTERAÇÃO À RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO
CONCELHO DE ALCOUTIM – Emissão de Parecer: Foi presente uma proposta do
Sr. Presidente, a qual se dá por transcrita para todos o efeitos legais e fica
arquivada em pasta anexa à presente acta, no sentido que seja emitido parecer
favorável ao estudo de alteração à Reserva Ecológica Nacional do Concelho
de Alcoutim, com vista a promover posteriormente o respectivo processo de
desafectação, bem como que seja deliberado remeter o respectivo projecto de
alteração para parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve (CCDR). -------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a referida proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ETAR DE BALURCOS – AUTO DE E XPROPRIAÇÃO/Aquisição
de Prédio Rústico: Foi presente a informação n.º 113/2007, do Serviço do
Património e Cadastro da Câmara Municipal, referente ao assunto em
epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais. ----------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
declarar a nulidade do Auto de Expropriação Amigável, e proceder em
conformidade com o teor da supra referida informação que esteve na base da
presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O Sr. Arquitecto José Martins
usou da palavra para questionar o Sr. Presidente relativamente à hora de
realização da reunião de Câmara, quanto à periodicidade da revista municipal
e sobre os subsídios atribuídos pela Autarquia aos doentes de Alzheimer.
Endereçou os parabéns ao Sr. Presidente pela iniciativa da realização da I
Feira da Perdiz, nos dias 12 e 13 de Outubro, em Martim longo. ----------------------- O Sr. Presidente, Dr. Francisco Amaral prestou os esclarecimentos
que se mostraram devidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM MINUTA: A Câmara deliberou
por unanimidade, aprovar em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro,
para efeitos do n.º 4 do referido artigo, as seguintes deliberações tomadas na
presente reunião: “CERTIDÃO DE DEST AQUE/Requerente: Maria L uísa
Afonso”;
CARTEIRA

“CONCURSO
DE

PÚBLICO

SEGUROS

DO

PARA

ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO

DE

DA

ALCOUTIM”;

“PROJECTO DE ALTERAÇÃO À RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO
CONCELHO DE ALCOUTIM – Emissão de Parecer”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a tratar,
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas
dezasseis horas e dez minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente
acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe de
Divisão Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de Alcoutim, que
a mandei redigir e lavrar. -----------------------------------------------------------

O Presidente

A Secretária
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