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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 24 de Maio de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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, José D`Assunção Pereira Galrito, Rui Manuel Ribeiros da Cruz e Francisco 

Alho Xavier, respectivamente Presidente e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja 

ordem de trabalhos fica arquivada em pasta anexa. ---------------------------------------------------

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

--------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: - A Câmara considerou justificada a falta do 

Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - 

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

--------- ABERTURA DA REUNIÃO: - Verificando-se a presença da maioria 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: -----------------------------------------

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

--------- FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o resumo diário modelo T-dois da 

Tesouraria (n.º 99) respeitante ao dia 24 de Maio, que apresentava os seguintes resultados: --- 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 632.103,34 (seiscentos e trinta e dois mil 

cento e três  euros e trinta e quatro cêntimos); -------------------------------------------------------- 

--------- Operações Orçamentais – � 392.547,64 (trezentos e noventa e dois mil quinhentos e 

quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos); -------------------------------------------------- 
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---------- Operações Não Orçamentais – � 239.370,39 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e 

setenta euros e trinta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - O Senhor Presidente 

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 09/2006, realizada dia 10 de Maio, cujos textos foram 

previamente distribuídos pelos Srs. Vereadores. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, aprovar a acta por unanimidade. ------------------------------------------------------------

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

----------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente interveio para 

informar que, Sua Excelência o Senhor Presidente da República vem em visita ao Concelho 

de Alcoutim no dia 29 de Maio, no âmbito do Roteiro par a Inclusão, e que desde já os 

Senhores Vereadores ficam convidados a acompanhar a visita. O Senhor Presidente informou 

ainda que o Posto de Turismo de Alcoutim vai ser inaugurado no próximo dia 03 de Junho. --

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

 ---------- PROJECTO TÉCNICO DE ARRANJOS EXTERIORES DA ENTRADA 

NORTE DE VAQUEIROS – Emissão de parecer: - Foi presente uma informação da 

Divisão de Planeamento e Projectos, onde consta a apreciação do referido projecto, o qual 

aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais. Face ao parecer técnico da Divisão de 

Planeamento e Projectos, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

relativamente ao projecto em epígrafe. ----------------------------------------------------------------- 

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

---------- PROJECTO TÉCNICO DE ARRANJOS PAISAGÍSTICOS EM CASA 

NOVA, VAQUEIROS: Emissão de parecer: - Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos, onde consta a apreciação do referido projecto, o qual aqui se dá por 

transcrito para todos os efeitos legais. Face ao parecer técnico da Divisão de Planeamento e 

Projectos, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao 

projecto em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- PROJECTO TÉCNICO DE ARRANJOS EXTERIORES NO LARGO DA 

CAPELA DE ALCARIA QUEIMADA, VAQUEIROS: Emissão de parecer: - Foi 

presente uma informação da Divisão de Planeamento e Projectos, onde consta a apreciação 

do referido projecto, o qual aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais. Face ao 

parecer técnico da Divisão de Planeamento e Projectos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável relativamente  ao projecto em epígrafe. ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CARTEIRA DE 

SEGUROS DO MUNICIPIO DE ALCOUTIM: Abertura de concurso, aprovação do 

programa de concurso e caderno de encargos e nomeação do júri: - Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, referente ao assunto em epígrafe, a qual aqui se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante. Após apreciação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

referida proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ALIENAÇÃO DE DOIS FOGOS DE HABITAÇÃO NA ALDEIA DO 

PEREIRO – Alienação definitiva: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, com 

vista à alienação de dois fogos de habitação, sito em Pereiro, a qual aqui se dá por transcrita 

para todos os efeitos legais e fica arquivada à presente acta, desta fazendo parte integrante. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, alienar a fracção D ao 

concorrente Diamantino Sequeira Marques, pelo valor de 45 000� (quarenta e cinco mil 

euros) e a fracção C ao concorrente José Alexandre, pelo valor de 46 000� (quarenta e seis 

mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO – Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcoutim/ Apoio Financeiro: - Foi presente um parecer da 

Divisão de Planeamento e Projectos, informando que as propostas apresentadas por três 

firmas diferentes apresentam aparelhos com capacidade de climatização superior aos 

mínimos referidos. Após apreciação das propostas apresentadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim, no valor de 1 725.00� (mil setecentos e vinte cinco euros.), para 

aquisição dos aparelhos de climatização, para instalar no Centro Infantil “ A Joaninha “.------ 

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

---------- INTERREG III – B – PROJECTO “ SISTEMA MÓVEL DE INFORMAÇÃO 

TERRITORIAL ATLÂNTICO” – SMITA – Transferência de verbas: - Foi presente 

uma proposta da Grande Área Metropolitana do Algarve, referente à transferência de verbas 

no âmbito do projecto em epígrafe, que aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais e 

fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou,  por unanimidade,  transferir para a 

AMAL a importância respectiva de acordo com a proposta apresentada.  -------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALCOUTIM, E O INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS: Foi presente uma 

proposta do protocolo referido em epígrafe, que tem como objecto proceder ao depósito pelo 

período de três anos, no Museu Municipal de Alcoutim de vários objectos, pertença do 

Museu Nacional de Arqueologia, o qual se dá por transcrito para todos os efeitos legais, e 

fica arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante. O Senhor 

Presidente informou que será a Câmara a pagar o transporte destas peças. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de protocolo. -----

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

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO ALCANCE: - Foi presente uma proposta de protocolo, 

que consiste na realização de um seminário transfronteiriço, em Alcoutim, e tem por 

objectivo a Câmara apoiar a iniciativa com todo o apoio logístico assim como financiar a 

parte não comparticipada, o qual 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 o referido protocolo. -------------------

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

--------- CAUÇÕES – Cancelamento de Garantia Bancária: - Foi presente um pedido de 

cancelamento da garantia bancária prestada pela firma Levira II – Comércio de Mobiliário 

Metálico, SA, aquando da Prestação de Serviços – Remodelação e Adaptação do 1.º Piso do 

Mercado Municipal para instalação provisória dos Serviços Municipais, o qual está 

documentado com o parecer favorável da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

restituir a quantia de 2 573,40 � (dois mil quinhentos e setenta e três euros e quarenta 

cêntimos). Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, cancelar a 

garantia bancária no montante de 2 573,40� (dois mil quinhentos e setenta e três euros e 

quarenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: Foram presentes os seguintes pedidos de 

subsídio: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DO LABORATO – solicitando um 

subsídio, para fazer face às despesas do Centro, especificando a conta apresentada pela EDP 

que atingiu o montante de 1 457.09� (mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e nove 

cêntimos). Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 

subsídio de � 1 457.09 (mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e nove cêntimos), para os 
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gastos da electricidade. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DO LABORATO – solicitando um 

subsídio, para fazer face às despesas relativas à realização da XII Festa Popular do Laborato, 

nos dias 14 e 15 de Julho do corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio de 1 500.00� (mil e quinhentos euros). --------------------- 

---------- A MOIRA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO 

DO CONCELHO DE ALCOUTIM – solicitando um subsídio, para fazer face às despesas 

relativas à realização  da  XXI Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim,  nos dias 10 e 

11 de Junho do corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio de 12 500.00� (doze mil e quinhentos euros). -------------

---------- CASA PAROQUIAL – FRATERNIDADE DA MÃE DE DEUS – solicitando um 

subsídio, para fazer face às despesas com os assuntos sociais nas paróquias de Alcoutim, 

Pereiro, Giões, Martinlongo e Vaqueiros. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio de 2 750.00� (dois mil setecentos e cinquenta euros). ----

--------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM – solicitando um subsídio, para fazer 

face a despesas diversas, designadamente, despesas decorrentes de cumprimento de 

calendário de provas nacionais, revisão da carrinha e outros encargos. Os senhores 

Vereadores José Galrito e Francisco Xavier afirmaram que, como já manifestaram noutras 

ocasiões, não concordam com a atribuição de subsídios a uma Associação que não se 

encontra devidamente dentro da legalidade no que concerne aos corpos sociais que a gerem, 

encontrando-se a maioria dos eleitos demissionários. Na sua opinião já deveriam ter havido 

eleições há bastante tempo, e a responsabilidade cabe ao Senhor Presidente da Assembleia 

Geral, o Sr. Dr. Francisco Amaral, respectivamente Presidente desta Câmara. Ambos 

afirmam que nada os move contra a actual direcção, ou contra os atletas, apenas querem ver a 

situação do Grupo Desportiva legalizada e depois sim analisar o plano de actividades e, se for 

o caso, atribuir subsídios. Fizeram assim a sua declaração de voto justificando o voto contra.- 

O Senhor Vereador Rui da Cruz usou da palavra para elogiar o trabalho do Grupo 

Desportivo, nomeadamente da sua presidente de Direcção, D. Márcia Hou, e afirmou que os 

problemas do Clube devem ser discutidos em sede própria e não numa reunião de Câmara. --- 

O Senhor Presidente da Câmara manifestou o seu desagrado por o assunto da eleição dos 

corpos sociais do Grupo Desportivo de Alcoutim se ter tornado numa questão de política 

local, estando a ser usado o assunto para atacá-lo enquanto Presidente da Câmara. 

Manifestou ainda nunca ter tirado dividendos políticos pelos apoios que dá às Associações 

locais, uma vez que não faz distinção na atribuição de subsídios.----------------------------------- 
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Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria com dois votos contra dos 

vereadores José Galrito e Francisco Xavier, conceder um subsídio no montante de 2 500.00� 

(dois mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------

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

---------- ASSUNTOS DIVERSOS: --------------------------------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ÁGUAS DO ALGARVE, SA 

E O MUNICIPIO DE ALCOUTIM: Foi presente uma minuta do protocolo em epígrafe, 

que tem como objectivo a realização de Projectos de Redes em Baixa de Distribuição de 

Água e Recolha de Efluentes, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais, e fica 

arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do protocolo. -------

----------- COMISSÃO DE FESTAS DO PESSEGUEIRO – Isenção de taxa: - Foi 

presente um pedido de isenção de pagamento de taxa referente á licença especial de ruído 

para espectáculos da festa popular do Pessegueiro nos dias 30 de Junho e 1 de Julho do 

corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

pagamento da taxa.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Laborato/Martinlongo/Requerente: José Martinho: - Foi presente 

um pedido de desafectação de terreno do domínio público para alienação de terreno para 

construção de uma fossa, sito em Laborato, confrontando do Norte com José Martinho, Sul 

com Via Pública, Nascente com Via Pública e José Martinho e Poente com Via Pública . 

Referente a este assunto, o senhor Vereador Rui informou que se dirigiu ao Laborato para 

analisar a situação e verificou que este senhor tem um quintal com área suficiente para a 

construção da fossa. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade votar 

contra a desafectação do terreno, uma vez que o senhor tem espaço para a construção da 

fossa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Alcoutim/ Requerente: Célia Maria Teixeira Viegas: - Foi 

presente um pedido de desafectação de terreno do domínio público para alienação de terreno 

para complemento do logradouro de uma habitação, sito em Alcoutim, com a área de 85m2, 

confrontando do Norte com Célia Maria Teixeira Viegas, Sul com Câmara Municipal de 

Alcoutim, Nascente com Rua do Cemitério e Poente com Câmara Municipal de Alcoutim, o 

presente pedido está documentado com a informação da Divisão de Planeamento e Projectos 

e os pareceres favoráveis do Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e da 

Junta de Freguesia de Alcoutim. A Câmara não vê inconveniente na alienação, desde que a 
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requerente nada construa naquele local. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por 

unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 

6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, autorização para a desafectação do domínio público da parcela de terreno em apreço, 

com vista à posterior alienação à requerente. ----------------------------------------------------------

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

--------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Alcoutim/Requerente: José Gomes: - Foi presente um pedido de 

desafectação de terreno do domínio público para alienação de terreno, junto à sua habitação, 

sito em Alcoutim, com a área de 30,30 m2, confrontando do Norte com José Gomes, Sul com 

Estrada Municipal n.º 507, Nascente e Poente com Terreno Camarário. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do senhor Vereador Rui, por 

ser da opinião que se trata do talude da estrada, solicitar à Assembleia Municipal, de acordo 

com o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorização para a desafectação do domínio 

público da parcela de terreno em apreço, com vista à posterior alienação ao requerente. -------

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

--------- O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao público, tendo a munícipe Srª. D. 

Márcia Hou, Presidente da Direcção do Grupo Desportivo de Alcoutim pedido a palavra para 

informar a Câmara e a assistência da sua afinidade com Alcoutim e da vontade de fazer 

coisas por Alcoutim. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O munícipe Sr. José Henrique Gomes Martins interveio para questionar a Câmara 

sobre o depósito de lamas provenientes da ETAR de Martim Longo próximo da Ribeira da 

Foupana, entre as localidades de Corte Serrano e Mestras. ------------------------------------------ 

--------- O Senhor Presidente informou que se trata de uma obra da “Águas do Algarve” e que 

a Câmara já falou com estes e com o empreiteiro para saber da situação e que a situação já 

foi comunicada aos Serviços do Ambiente. ------------------------------------------------------------

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

---------- 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 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos do 

n.º 4 do referido artigo, as deliberações tomadas na presente reunião e a seguir indicadas: 

“CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CARTEIRA DE SEGUROS DO 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM – Abertura de Concurso, Aprovação do Programa de 

concurso e Caderno de Encargos e Nomeação do Júri” e “ APARELHOS DE 
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CLIMATIZAÇÃO – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim/ 

Apoio Financeiro”, A MOIRA - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE ALCOUTIM . --------------------------------------------  

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a tratar, pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezanove horas, da qual, 

para constar, se lavrou a presente acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por 

mim,  

Técnica Superior Assessora da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi, e mandei lavrar.  

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 


