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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 13/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Julho de 2006 
 
 
---------- Aos doze dias do mês de Julho 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, Francisco Alho 

Xavier e José Carlos da Palma Pereira, 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 quinze horas e 

trinta minutos, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ----------------------------------

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

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

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 12/2006, da reunião ordinária realizada dia 28 de Junho, 

cujos textos foram previamente distribuídos pelos Srs. Vereadores. Posto o assunto à 

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

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

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

Tesouraria (n.º 133) respeitante ao dia 12 de Julho, que apresentava os seguintes resultados: - 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria – � 259.890,20 (duzentos e cinquenta e nove 

mil oitocentos e noventa euros e vinte cêntimos); ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- Operações Orçamentais – � 37.659,09 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove 

euros e nove cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais – � 221.925,32 (duzentos e vinte e um mil novecentos e 

vinte e cinco euros e trinta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------- 

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

----------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador Francisco Xavier 

interveio para pedir esclarecimentos sobre o Debate “QUE DESENVOLVIMENTO 

QUEREMOS PARA O NOSSO TERRITÓRIO”, que ocorreu no dia 10 de Julho, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Alcoutim, nomeadamente sobre os critérios de participação 

das entidades. Mencionou que todas as forças políticas do concelho deviriam ter sido 

convidadas a participar pois têm opiniões individuais sobre o concelho. --------------------------

--------- O Senhor Presidente usou da palavra para explicar que foi a Associação Alcance que 

organizou o debate, tendo a Autarquia apenas cedido o espaço. Referiu ainda, que a mesma 

afixou em todo o concelho, um convite para a participação da população. ------------------------ 

--------- O Vereador Rui Cruz interveio para esclarecer que em todos os concelhos existem 

instituições/associações que promovem debates/workshop, onde são elas próprias as 

organizadoras. Mencionou que neste caso convidaram o Sr. Presidente da Câmara, pois é ele 

que representa a Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador José Carlos usou da palavra para informar que o Partido Social 

Democrata (PSD) também não foi convidado para o debate. ---------------------------------------- 

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

 ---------- EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO EM 

ALCOUTIM – Cancelamento de Garantia Bancária: Foi presente uma informação da 

Divisão de Planeamento e Projectos – Secção de Obras da Câmara Municipal, relativa ao 

cancelamento de garantia bancária prestada pela firma Construções António Joaquim 

Maurício, Lda, aquando da contratação da empreitada em epígrafe, uma vez que decorrido 

foi o inquérito administrativo não foram apresentadas quaisquer reclamações. Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, mandar cancelar a garantia. -------------------  

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

---------- PROJECTO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE À VILA DE ALCOUTIM – Pontos de 

Entrega: Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e Projectos – Ambiente, 

relativa a uma proposta enviada pelas Águas do Algarve, sobre a instalação de 3 (três) novos 

pontos de entrega, junto ao Loteamento Industrial, Corte da Seda e Marmeleiro, deixando 
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assim de ser necessário a instalação de uma conduta municipal para abastecimento destes 

pontos. O Vereador Francisco Xavier interveio para pedir esclarecimento sobre a não 

existência de um ponto de entrega para a localidade do Torneiro. ----------------------------------

--------- O Senhor Presidente esclareceu que esta situação reduz significativamente os custos 

que a Autarquia teria de suportar com a conduta municipal e que o abastecimento ao 

Torneiro, será realizado através de um dos pontos de entrega considerados pelas Águas do 

Algarve, para as outras localidades. --------------------------------------------------------------------- 

--------- Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

proposta, relativa à instalação de três novos Pontos de Entrega, respectivamente em 

Loteamento Industrial, Corte da Seda e Marmeleiro. -------------------------------------------------

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

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – APOIO SÓCIO-EDUCATIVO – ALUNOS DO 

1.º CICLO – Ano Lectivo de 2006/2007: Foi presente uma proposta do Senhor 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, no sentido de atribuir um subsídio anual a todos 

os alunos que frequentam o 1.º ciclo nas Escolas do Concelho, e que venham a requerer o 

auxílio, através do Boletim divulgado para o efeito, no valor de � 60 (sessenta euros). Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual, no valor 

de � 60 (sessenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – SUBSÍDIO PARA USO COLECTIVO – 1.º 

CICLO – Ano Lectivo de 2006/2007: Foi presente uma proposta do Senhor 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, no sentido de atribuir uma verba, no valor de � 

250 (duzentos e cinquenta euros), a cada turma das existentes nas Escolas do Concelho, 

nomeadamente na Escola Básica Integrada de Alcoutim e Escola Básica Integrada de Martim 

Longo, bem como que a verba será transferida através de conta corrente existente nas 

papelarias das respectivas Escolas, onde os directores de turma levantarão o material escolar 

necessário, cujas notas de despesa serão remetidas à Câmara, sobre as quais se fará a 

transferência das verbas. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida proposta. ------------------------------------------------------------------------------

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

--------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR – Ano 

Lectivo de 2006/2007: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 
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fazendo parte integrante, no sentido de abrir concurso público para candidatura às bolsas de 

estudo para o ensino médio e superior para o ano lectivo de 2006/2007, que sejam atribuídas 

30 (trinta) bolsas, no valor de � 75 (setenta e cinco euros), por mês, durante dez meses, e que 

seja constituída a Comissão de atribuição de bolsas de estudo pelos seguintes elementos: 

Vereador do Pelouro da Educação da CMA (Rui Cruz); Um Vereador de cada bancada com 

representação na CMA (José Carlos Pereira (PSD) e José Galrito (PS); Técnica Superior 

Assessora (Drª. Josélia Palma);Um professor em exercício no Concelho como representante 

da Educação Local e todos os Presidentes de Juntas de Freguesia. Posto o assunto à votação, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta --------------------------------

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

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

SEGUROS DO MUNICÍPIO – Ratificação: Foi presente uma informação n.º 116/2006 da 

comissão do concurso, no sentido que o prazo para entrega de propostas seja prorrogado por 

mais 7 (sete) dias, passando a data de limite de propostas para o dia 19 (dezanove) de Julho, 

sendo o acto público no dia útil imediato à data atrás referida, nos termos  do disposto no 

artigo 12.º do Programa de Concurso, em virtude de se ter verificado no artigo 10.º do 

Programa de Concurso do concurso supra mencionado, aberto por deliberação de Câmara 

datada de 24 de Maio de 2006, cujo anúncio de abertura foi publicado na III série do Diário 

da República n.º 113, de 12 de Junho de 2006, que não refere como documento que deve 

acompanhar a proposta a declaração prevista no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de Junho, documento de entrega obrigatória conforme disposto no artigo 96.º 

do referido diploma. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

prorrogar o prazo por mais 7 (sete) dias. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE – AIESEC: solicitando um subsídio, no 

montante de � 250 (duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas relativas ao 

debate sobre o tema “Empreendedorismo e Desertificação”, a realizar na Pousada da 

Juventude, nos dias 15 e 16 de Julho. Posto a assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder um subsídio de � 250 (duzentos e cinquenta euros). --------------------- 

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

--------- CLUBE ATC AVENTURA: Solicitando um subsídio, para fazer face as despesas 

com a XIII Descida do Guadiana em Canoa, a realizar nos dias 28, 29 e 30 de Julho, do 

corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 
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subsídio igual ao concedido ao ano transacto no valor de � 375 (trezentos e setenta e cinco 

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

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS, Solicitando um subsídio, para fazer 

face as despesas com a Festa Tradicional de Verão de Vaqueiros, a realizar nos dias 5 e 6 de 

Agosto, do corrente ano, bem como a da Vigília de São Bento, em Alcaria Queimada, no dia 

09 de Agosto. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 

subsídio no valor de � 2500 (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------------ 

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

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

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – Requerente – 

Comissão de Festas do Laborato: Foi presente um pedido de isenção do pagamento da taxa 

referente à licença especial de ruído para espectáculos da XII Festa Popular do Laborato, a 

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

deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento da referida taxa. -------------------------------- 

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

--------- ANEXAÇÃO DE PRÉDIOS – Emissão de Parecer: Foi presente um requerimento 

de Helena Maria Gomes Neto Gato, solicitando emissão de parecer sobre a anexação dos 

prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos 61.º e artigo 60.º da secção 38, informando 

que nos referidos artigos foi licenciado uma moradia unifamiliar (Processo n.º 58/2003) e que 

a mesma não constitui uma operação de loteamento. Face a informação da Divisão de 

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

sobre o pedido, bem como extrair certidão de onde conste que a anexação pretendida não 

constitui operação de loteamento a que se refere a alínea i) do artigo 2.º do Decreto-Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/2001, de 04 

de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE 

BARRADA – Rectificação do Relatório da Comissão de Análise de Propostas: Foi 

presente uma proposta do Senhor 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, para 

que o valor da adjudicação definitiva aprovada, em reunião de 14.06.2006, seja rectificada 

para � 394.798,98 (trezentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e oito euros e 

noventa e oito cêntimos), em conformidade como o exposto na Rectificação do Relatório da 

Comissão de Análise de Propostas em anexo, bem como que a deliberação seja aprovada em 
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minuta, nos termos do n.º 3 e para os efeitos do n.º 4 do artigo 92.º da Lei 169/99 de 18/09, 

alterada pela Lei 5-A/2002 de 11/01. -------------------------------------------------------------------

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

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

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

o processo completo, relativo ao assunto em epígrafe, com as respectivas certidões da 

reunião ordinária do executivo, realizada em 24 de Maio e da reunião da Assembleia 

Municipal, realizada em 30 de Junho, no sentido de ser fixado o preço do terreno por m2, 

com vista à posterior alienação ao requerente. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, fixar o valor de � 10 (dez euros) por m2. -----------------------------------------

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

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

PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO – Alcoutim/Requerente: José Gomes: Foi presente o 

processo completo, relativo ao assunto em epígrafe, com as respectivas certidões da reunião 

ordinária do executivo, realizada em 24 de Maio e da reunião da Assembleia Municipal, 

realizada em 30 de Junho, no sentido de ser fixado o preço do terreno por m2, com vista à 

posterior alienação ao requerente. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar o valor de � 10 (dez euros) por m2. ----------------------------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÕES 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 deliberações tomadas na presente reunião e a seguir indicadas: “UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE – AIESEC”; “PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – 

Requerente – Comissão de Festas do Laborato”; EMPREITADA DE REDES DE 

ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE BARRADA – Rectificação do Relatório da 

Comissão de Análise de Propostas”. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas 16.00 H, 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.  
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O Presidente                                                               A Secretária 


