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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 14/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Julho de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e seis 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 13/2006, da reunião ordinária realizada dia 12 de Julho, 

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 143) respeitante ao dia 26 de Julho, que apresentava os seguintes resultados: - 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria – � 397.313,52 (trezentos e noventa e sete mil 

trezentos e treze euros e cinquenta e dois cêntimos); -------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- Operações Orçamentais – � 81.934,11 (oitenta e um mil novecentos e trinta e quatro 

euros e onze cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais – � 315.032,23 (trezentos e quinze mil e trinta e dois 

euros e vinte e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

----------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não se verificaram intervenções. ----- 

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

 ---------- PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 

2006/2007: Foi presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2006/2007, 

constituído por memória descritiva, acta da reunião do Conselho Consultivo dos Transportes 

Escolares, mapas de circuitos, plantas à escala 1/25000 assinalando os itinerários dos meios 

de transporte e vias de comunicação a percorrer e os locais de origem dos alunos e mapas 

financeiros. A Câmara após apreciação do assunto e tendo em atenção as responsabilidades 

que são cometidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 299/84, de 05 de Setembro, em matéria de 

transportes escolares, deliberou, por unanimidade, dar a sua aprovação ao plano em causa, do 

qual resultarão encargos que ascendem a � 166.672,87 (cento e sessenta e seis mil seiscentos 

e setenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------

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

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

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

--------- JOÃO LUÍS CARDOSO – ESCAVAÇÕES NA BARRAGEM ROMANA DO 

ÁLAMO (ALCOUTIM): solicitando um subsídio no montante � 4460 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta cêntimos), para fazer face às despesas das escavações arqueológicas 

a levar a efeito entre 21/08 a 09/09, na Barragem Romana, sita no Álamo, freguesia e 

concelho de Alcoutim. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de � 4460 (quatro mil quatrocentos e sessenta cêntimos) ao Grupo de 

Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), com sede em Lisboa. ------------------------

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

--------- ADECMAR – Associação de Desenvolvimento Etnográfico Cultural de Martim 

Longo: Solicitando um subsídio no montante de � 10.000,00 (dez mil euros), para fazer face 

às despesas relativas à realização das Tradicionais Festas de Martim Longo, a realizar nos 

dias 01 a 03 de Setembro. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de � 5.000,00 (cinco mil euros). ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO N.º 1107 DE 

ALCOUTIM: Solicitando a 2.ª (segunda) tranche do subsídio anual, aprovada na reunião 

ordinária de 11 de Janeiro de 2006, para fazer face às despesas da realização das actividades 

calendarizadas no Plano do Agrupamento de Escutas. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 3000,00 (três mil euros). --------------

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

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

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

SANTA JUSTA – Adjudicação Definitiva: 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, com vista à adjudicação definitiva da 

empreitada em epígrafe e a aprovação da minuta do contrato, bem como a informação da 

Divisão de Planeamento e Projectos – Secção de Obras, onde consta que não foram 

apresentadas reclamações pelos interessados da decisão de adjudicar à firma LTO – Lavouras 

e Terraplanagens do Oeste, Lda., tomada na reunião do executivo municipal realizada em 11 

de Janeiro de 2006, pelo valor da sua proposta condicionada de � 340.799,67 (trezentos e 

quarenta mil setecentos e noventa e nove euros e sessenta e sete cêntimos), ao qual acresce 

IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 105 (cento e cinco) dias. Posto o assunto à votação, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em apreço à empresa supra 

mencionada, nos termos e condições atrás referidas, bem como aprovar a minuta do 

respectivo contrato, que fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM: Foi presente uma proposta 

do protocolo em epígrafe, o qual se dá por transcrito para todos os efeitos legais e fica 

arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, no sentido de o 

Município de Alcoutim ceder à Junta de Freguesia o edifício escolar da localidade de Santa 

Marta, para instalação de um Centro de Apoio a idosos e outros fins sociais. Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do protocolo referido 

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

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

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

Associação Unidos do Monte – Ratificação: Foi presente um pedido de isenção do 

pagamento da taxa referente à licença especial de ruído para espectáculos relativa à III Festa 
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Tradicional das Cortes Pereiras, realizada no dia 22 de Julho, do corrente ano. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento da referida 

taxa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Marta: Foi presente um pedido de isenção do 

pagamento da taxa referente à licença especial de ruído para espectáculos relativa à Festa 

Anual de Santa Marta, a realizar no dia 29 de Julho, do corrente ano. Posto o assunto à 

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

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

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

ADECMAR – Associação de Desenvolvimento Etnográfico Cultural de Martim Longo: 

Foi presente um pedido de isenção do pagamento da taxa referente à licença especial de ruído 

para espectáculos relativa à Tradicional Festa Anual de Martim Longo, a realizar nos dias 01 

a 03 de Setembro, do corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

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

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

--------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – Requerentes – Rosário Cavaco 

Teixeira Baptista e Joaquim Ribeiros da Encarnação – Alcoutim: O assunto foi retirado. 

--------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra para pedir esclarecimentos sobre a 

alienação dos 200 m2 ou 59 m2 e sobre os critérios de definição a quem vender, devido a 

haver dois compradores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Senhor Presidente usou da palavra para esclarecer que os requerentes estão 

interessados nos 59 m2, e por isso é possível compatibilizar os interesses da Autarquia mais a 

dos requerentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador José Galrito solicitou a visita ao local, para uma explicação mais 

aprofundada da matéria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O assunto voltará à Câmara quando se encontrar melhor documentado. A proposta da 

retirada do assunto foi aprovada por unanimidade e que o executivo camarário em data a 

combinar teria todo o gosto acompanhar os Vereadores do PS ao local. -------------------------- 

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

--------- Antes do término da reunião o Sr. Presidente propôs ao executivo a não realização 

das reuniões no mês de Agosto, devido a ser o período habitual de férias, proposta que foi 

aceite por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- 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,  

todas as deliberações tomadas na presente reunião. --------------------------------------------------

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas 15.45 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.  

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 


