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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 02/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 25 de Janeiro de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro 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 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 18) respeitante ao dia 25 de Janeiro, que apresentava os seguintes resultados: 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 440.306,50 (quatrocentos e quarenta mil 

trezentos e seis euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais -  � 56.263,27 ( cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e 

três euros e vinte e sete cêntimos); ----------------------------------------------------------------------

--------- Operações Não Orçamentais - � 383.754,62 (trezentos e oitenta e três mil setecentos 

e cinquenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------- 

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



 2 

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

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 01/2006, realizada dia 11 de Janeiro, cujos textos foram 

previamente distribuídos pelos Srs. Vereadores. O Vereador José Galrito interveio para 

referir que devem constar nas actas todos os assuntos importantes, discutidos nas reuniões. --

--------- O Senhor Presidente referiu que há sempre a possibilidade de na reunião seguinte 

fazer uma alteração à acta, de acordo com as sugestões apresentadas. ----------------------------- 

 O Vereador Francisco Xavier sugeriu que na acta viesse mencionado o essencial, 

nomeadamente a justificação da deliberação tomada. Posto o assunto à votação, a Câmara 

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

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

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

interveio para esclarecer o motivo da sua abstenção, na reunião de 14 de Dezembro de 2005, 

o qual não constava em acta, no ponto de Pedidos de Subsídio - Associação de Ciclismo do 

Algarve: “O Vereador Francisco Xavier diz que se abstêm porque estava a favor do subsídio 

de 2.500 euros, uma vez que assim estava garantida a passagem duas vezes por Alcoutim, 

enquanto a outra não dá qualquer garantia” bem como a justificação no mesmo ponto mas 

relativamente ao Grupo Desportivo de Alcoutim: “ O Vereador Francisco Xavier, na 

discussão do assunto, explicou que por uma questão de principio iria votar contra, este e 

qualquer outro subsidio ao Grupo Desportivo de Alcoutim, enquanto este se mantiver a 

funcionar na ilegalidade, não estando de modo algum a canoagem ou outra qualquer 

modalidade do Grupo Desportivo em causa”. --------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para dar a sua opinião sobre quem faz a acta, 

mencionando que essa pessoa a faz nas melhores das intenções, de acordo com a sua 

consciência, colocando aquilo que lhe parece mais importante, e que por ordem do Sr. 

Presidente essa pessoa assiste às reuniões para ter uma ideia mais absorvente dos assuntos 

discutidos, sugerindo de seguida, que se faça uma declaração de voto sempre que necessário, 

uma vez que fica expresso em acta. -------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Francisco Xavier esclareceu que o seu desacordo não foi por aquilo que 

Vereador Rui Cruz referiu, mas sim por ter feito uma intervenção acerca do seu voto, a qual 

não constava em acta. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador José Galrito interveio para pedir novamente esclarecimentos ao Senhor 

Presidente da Câmara relativamente  à colocação de portões eléctricos nas freguesias de 

Martim Longo e Vaqueiros, questionando se os mesmos estão legais, se já foram licenciados 

e se a Autarquia remeteu alguma resposta à Junta de Freguesia de Vaqueiros. -------------------  



 3 

--------- O Vereador Francisco Xavier manifestou o seu desacordo relativamente  à colocação 

de portões eléctricos, em virtude de os mesmos cortarem a passagem dos caminhos públicos. 

--------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que os portões eléctricos estão abertos 

segundo informações dadas, e que têm ocorrido conversações e telefonemas. Referiu 

igualmente que o assunto tem sido tratado com ponderação, tal como tenta resolver todos os 

assuntos, mencionando que não é só essa construção que está ilegal e que existe uma bem 

perto da Câmara, o fogareiro do Restaurante Soeiro, que está a prejudicar o ambiente urbano. 

O Sr. Presidente sugeriu ainda aos Srs. Vereadores do Partido Socialista que eles dessem 

indicação nos Correios, para que toda a correspondência a eles endereçada lhes seja entregue 

em mão ou direccionada para a sua residência. ------------------------------------------------------- 

---------- O Vereador Rui Cruz usou novamente da palavra para mostrar o seu desacordo com 

os Vereadores da oposição, relativamente ao que foi mencionado na reunião de 11 de Janeiro 

de 2006, após o Vereador José Carlos ter felicitado o Dr. Amaral, por ter sido escolhido pela 

Revista Visão, como um dos dez heróis nacionais. De seguida fez uma pequena dissertação 

sobre os prémios que o Sr. Presidente ganhou ao longo dos doze anos que está à frente da 

Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ALCOUTIM E O CENTRO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO DE AFONSO 

VICENTE: - Foi presente uma proposta do protocolo em epígrafe, que tem como objectivo a 

Remodelação e Ampliação da Sede do Centro Cultural Social e Recreativo de Afonso 

Vicente, 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 aprovar o protocolo por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador José 

Galrito, pela seguinte razão: “ O Senhor Presidente da Câmara não sabe dizer se o Centro 

Cultural Social e Recreativo de Afonso Vicente está ou não legal”. ------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 

PARA O ANO DE 2006: - Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara para 

atribuição do Cartão Social, pelo período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, de 

acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Atribuição do 

Cartão Social, devidamente documentada com a análise das candidaturas, efectuada pela 

Técnica Superior Principal de Acção Social – Drª. Josélia Rodrigues Palma, documentos que 

aqui se dão por transcritos para todos os efeitos legais e ficam arquivados em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante. O Senhor Vereador José Galrito interveio para 

dizer que não tem nada a opor à lista, no entanto, sugere que se altere o regulamento por 
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forma a que as inscrições estejam sempre abertas. O Senhor Presidente informou que em 

termos administrativos não é muito viável, uma vez que as várias secções assim recebem a 

lista que vigora para o ano inteiro e, nomeadamente a secção de águas tem de introduzir a 

alteração aos consumidores no início do ano. Ainda assim vai equacionar o assunto. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta da lista dos beneficiários por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO – Apoio Financeiro: - O assunto foi 

retirado, uma vez que ainda persistem dúvidas sobre a matéria. O assunto voltará à Câmara 

quando se encontrar melhor documentado. A proposta de retirada do assunto foi aprovada 

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

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

--------- EMPREITADA DAS REDES DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO ETAR 

DE CORTES PEREIRAS: - Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e 

Projectos – Secção de Obras a informar que deverá ser reembolsado à firma Hidralgar – 

Equipamentos Electromecânicos, Lda, a importância de � 37.807,73 (trinta e sete mil 

oitocentos e sete euros e setenta e três cêntimos), referente a 10% de reforço de caução, 

descontado nos respectivos pagamentos, a qual está documentada com o parecer favorável da 

Divisão de Planeamento e Projectos – substituir o reforço de caução, nos termos da 

informação. A Câmara deliberou por unanimidade mandar substituir a caução no montante 

de � 37.807,73 (trinta e sete mil oitocentos e sete euros e setenta e três cêntimos), referente a 

10% do reforço de caução, descontado nos respectivos pagamentos. ------------------------------

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

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

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

-------- Paróquia de Alcoutim, solicitando subsídio, no montante de � 2.930,62, para a 

remodelação da Igreja Matriz. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria, 

com dois votos contra dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, conceder um subsídio 

de � 2.930,62. Os Vereadores da Bancada do Partido Socialista apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “ Os representantes do Partido Socialista, Vereadores desta Câmara 

Municipal, votaram contra o pedido de apoio canalizado pela Paróquia do Salvador da Vila 

de Alcoutim pelas seguintes razões: --------------------------------------------------------------------

---------- Primeira: Consideramos que o valor solicitado, através da factura n.º 00174 de 13 de 

Dezembro de 2005, na importância de � 2.930,62 com Iva incluído, na nossa opinião “ está 
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inflacionado”, tendo ainda em linha de conta que a grade de protecção da janela não foi 

colocada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Segunda: Não está em causa o nosso apoio a estas solicitações, mas, temos que ser 

rigorosos na concessão destes apoios, e, do nosso ponto de vista na situação presente, 

consideramos não se terem conseguido esses pressupostos”. --------------------------------------- 

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

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

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

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO: Foi presente uma 

proposta do protocolo referido em epígrafe, com vista ao apoio da Autarquia, para levar a 

efeito a construção de gavetões no cemitério de Martim Longo, 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 aprovar o protocolo por 

unanimidade-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE AS CÂMARAS DE ALCOUTIM, 

CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO E A AGÊNCIA PARA 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS: Foi presente uma proposta do acordo 

referido em epígrafe, que tem como objecto assegurar o enquadramento financeiro do apoio 

que a Agência prestará às Câmaras Municipais, para comparticipação do pagamento de 

pessoal técnico habilitado e para despesas de funcionamento do Gabinete Técnico Florestal 

Intermunicipal, 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 o Gabinete Técnico Florestal deverá ficar instalado junto dos Bombeiros Voluntários ou 

na Aldeia do Pereiro junto à Associação Cumeadas. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou aprovar por unanimidade a proposta de acordo, remetendo o mesmo à Assembleia 

Municipal nos termos e para os efeitos legais. -------------------------------------------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 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, a deliberação tomada na presente reunião e a seguir indicada: 

“ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM PARA O 

ANO DE 2006”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezoito horas e vinte e cinco 

minutos, 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 


