
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 19/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Novembro de 2006 
 
 
---------- Aos oito dias do mês de Novembro 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 Vice-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: -------------------------------------------

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

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

Câmara pôs à discussão a acta n.º 18/2006, da reunião ordinária realizada dia 25 de Outubro, 

cujos textos foram previamente distribuídos pelos membros presentes. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Sr. Vereador José Galrito, 

por não estar presente na reunião anterior, aprovar a acta da reunião pública realizada no dia 25 

de Outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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



 

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

Tesouraria (n.º214) respeitante ao dia 08 de Novembro, que apresentava os seguintes 

resultados: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria – � 953.330,54 (novecentos e cinquenta e três mil 

trezentos e trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos); ------------------------------------------------

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

--------- Operações Orçamentais – � 701.218,65 (setecentos e um mil duzentos e dezoito euros 

e sessenta e cinco cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais – � 251.742,62 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos 

e quarenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). ------------------------------------- 

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador José Galrito usou da palavra 

para mencionar que a EN 124 tem uma marcação muito deficiente, o que pode originar graves 

consequências para os condutores, nos dias de agravamento de tempo, nomeadamente dias de 

nevoeiro. --------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente 

esclareceu que o Vereador José Carlos Pereira e um técnico da Autarquia estão a realizar um 

levantamento exaustivo das anomalias, para procederem posteriormente à reparação das 

mesmas. --------------------------------------------------------------- 

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

------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------

----- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO 

(Reposição dos Prejuízos Causados pelas Intempéries) /Cancelamento de Garantia 

Bancária - Firma Manuel Joaquim Pinto, SA : Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos/Secção de Obras, relativa ao cancelamento da garantia bancária 

prestada pela firma Manuel Joaquim Pinto, SA, aquando da adjudicação da empreitada em 

epígrafe, decorrido que foi o inquérito administrativo e não foram apresentadas quaisquer 

reclamações, a Câmara deliberou, por unanimidade mandar cancelar a garantia bancária. -------

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

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO 

(Reposição dos Prejuízos Causados pelas Intempéries) /Cancelamento de Garantia 



 

Bancária - Firma Hidralgar, Lda : Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento 

e Projectos/Secção de Obras, relativa ao cancelamento da garantia bancária prestada pela firma 

Hidralgar, Lda, aquando da adjudicação da empreitada em epígrafe, decorrido que foi o 

inquérito administrativo e não foram apresentadas quaisquer reclamações, a Câmara deliberou, 

por unanimidade mandar cancelar a garantia bancária. -------------------------------------------------

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

 

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO 

(Reposição dos Prejuízos Causados pelas Intempéries) /Restituição de Caução: Foi 

presente um pedido do reforço de caução prestada pela firma Manuel Joaquim Pinto, S.A, 

aquando dos pagamentos da empreitada em epígrafe, o qual está documentado com o parecer 

favorável da Divisão de Planeamento e Projectos/Secção de Obras restituir a quantia de � 

1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove euros), referente a 5 % do reforço de caução. A 

Câmara deliberou por unanimidade, mandar restituir a caução no montante de � 1.349,00 (mil 

trezentos e quarenta e nove euros). ---------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: Foi presente o seguinte pedido de apoio 

financeiro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- PARÓQUIA DE ALCOUTIM: solicitando um subsidio no valor de � 1.273,00 (mil 

duzentos e setenta e três euros), para a aquisição de uma nova imagem de Nossa Srª. da 

Conceição. Posto o assunto à discussão, o Vereador Rui Cruz esclareceu que a imagem que 

existe da Nossa Srª. da Conceição está um pouco degradada e é muito antiga para ser usada em 

eventos, nomeadamente na procissão de 08 de Dezembro. Continuou referindo que existia um 

conflito entre a população devido à sua localização, e com esta aquisição esse mesmo conflito 

termina. Finalizou mencionado que foi uma proposta apresentada pela Câmara e que ele 

próprio se deslocou com o pároco de Alcoutim a Fátima para comprarem a imagem. ------------

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

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio 

no valor de � 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três euros). -----------------------------  

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



 

--------- AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM MARTIM 

LONGO/Construção de Lar de Idosos: 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, com vista à aquisição de uma parcela de terreno com 1230,75 

m2, a desanexar do prédio rústico denominado Chada do Mocho, inscrito na matriz com o n.º 

025.0023, da freguesia de Martim Longo e descrito na conservatória com o n.º 01382/000602 

aos proprietários Rui Manuel Martins Anselmo e Orlando Martins Anselmo, pelo valor de � 40 

(quarenta mil euros) e que a Câmara aprove igualmente a desanexação da parcela pretendida 

do total do prédio rústico descrito anteriormente. Posto o assunto à discussão o Vereador 

Francisco Xavier sugeriu que relativamente aos considerandos da proposta apresentada deveria 

constar também a Junta de Freguesia de Martim Longo. ------------------ O Vereador José 

Galrito questionou o Sr. Presidente se o acordo de colaboração entre o Município de Alcoutim 

e a Cruz Vermelha Portuguesa, realizado em reunião de Câmara de 11 de Janeiro do corrente 

ano, que tinha como objectivo a Construção de um Lar de Idosos teria haver alguma coisa com 

a proposta apresentada. -------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara 

esclareceu que o Acordo celebrado entre a Autarquia e a Cruz Vermelha e a proposta 

apresentada hoje eram distintas e de diferente localização. ---------------- Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------ AUTORIZAÇÃO DE 

VENDA DE HABITAÇÃO NO LOTE N.º 3 – MARTIM LONGO/Requerentes Ana Luz 

Mendes Lopes e Sérgio Conceição Costa Guerreiro: Foi presente processo referente ao 

assunto em epígrafe, documentado com informação n.º 167/2006 do Gabinete Jurídico da 

Câmara Municipal. Posto o assunto à discussão o Sr. Presidente mencionou que o teor do 

parecer jurídico é favorável à compra da habitação. --------------- O Vereador Francisco Xavier 

usou da palavra para referir que continua com a mesma opinião que consta na deliberação de 

Câmara, em reunião realizada no dia 27 de Setembro, e que futuramente deverão ser tomadas 

algumas precauções, na medida de existir uma sensibilização para que as pessoas cumpram o 

regulamento. ------------------------------------------------ Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou por maioria, com um voto contra do Sr. Presidente, uma abstenção do Vereador 

Francisco Xavier, dois votos a favor dos Vereadores Rui Cruz e José Carlos Pereira, que 

deverá ser a Câmara Municipal a efectuar a avaliação da edificação para apurar o montante a 



 

pagar, pagando ainda, conforme estipulado além do preço que resultar da avaliação, o valor 

correspondente a 90 % do preço do lote inicialmente pago pelos requerentes. O Vereador José 

Galrito ausentou-se da sala no momento da votação. ---------------------------------------------------

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

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

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao 

público, para algum esclarecimento adicional, tendo usado da palavra o arquitecto José Martins 

para mencionar que ficou desapontado no dia 28 de Outubro, aquando da leitura de um artigo 

no jornal “O Público” referente à candidatura da Câmara Municipal de Mértola a um prémio da 

Organização das Nações Unidas (ONU) da Unidade Móvel de Saúde, promovido por um 

programa de apoio social, constando que o concelho onde reside e trabalha que foi o pioneiro 

nessas andanças não concorreu, tendo de seguida questionado o Sr. Presidente sobre a sua 

posição nesta matéria. -------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente 

esclareceu que foi um assunto que infelizmente o gabinete de Acção Social não teve 

conhecimento, e que a Câmara Municipal de Mértola não ganhou nenhum prémio mas sim que 

está seleccionada entre 40 (quarenta). Continuou referindo que foi ele na qualidade de 

Presidente da Câmara que esclareceu todas as burocracias da Unidade Móvel de Saúde ao 

Presidente de Mértola e que nunca lhe passou pela cabeça que a ONU promovesse esse 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas 18.25 H, da qual, para constar, 

se lavrou a presente acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi, e 

mandei lavrar.  

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 

 


