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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 03/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 07 de Fevereiro de 2006 
 
 
---------- Aos sete dias do mês de Fevereiro 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, 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. ---------------------------------------------

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

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

Senhor Vereador Rui Manuel Ribeiros da Cruz, 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 27) respeitante ao dia 07 de Fevereiro, que apresentava os seguintes resultados: ----------- 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 288.169,26 (duzentos e oitenta e oito mil 

cento e sessenta e nove euros e vinte e seis cêntimos); -----------------------------------------------

--------- Operações Orçamentais -  � 28.203,85 ( vinte e oito mil duzentos e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------- -
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--------- Operações Não Orçamentais - � 259.694,71 (duzentos e cinquenta e nove mil 

seiscentos e noventa e quatro  euros e setenta e um cêntimos). ------------------------------------- 

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

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

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 02/2006, realizada dia 25 de Janeiro, 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 Vereador Francisco Xavier 

interveio para questionar o Senhor Presidente, sobre o motivo pelo qual o acesso à fossa, 

junto à oficina continua fechado. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Senhor Vereador José Carlos usou da palavra para responder que a situação põe-se 

porque os utilizadores não têm os cuidados de limpeza necessários, pelo que, sempre que 

algum munícipe queira usar o referido espaço terá que solicitar a chave ao encarregado para 

que assim haja um maior controlo dos utilizadores e do estado em que estes deixam o espaço.  

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier pediu ainda esclarecimentos sobre o estado de 

degradação do Cemitério de Alcoutim. Sugeriu ainda que se veja a questão da iluminação 

exterior e interior. Focou ainda a falta de caiação da Igreja da Nossa Senhora da Conceição 

para completar os arranjos exteriores de que esta está a ser alvo por forma a evidenciar a sua 

beleza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para salientar o facto de que o Cemitério está 

constantemente em obras, nomeadamente foi executado o caminho de acesso ao cemitério, 

está projectado o ajardinamento do espaço envolvente, foi adquirido um carro funerário que 

fará o percurso por dentro da Vila por forma a dar alguma dignidade aos funerários, uma vez 

que presentemente os carros funerários muitas vezes vão sem acompanhantes. No que se 

refere à Igreja da Nossa Senhora da Conceição esta será caiada na Primavera através do 

projecto “Campanha da Cal”, financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

---------- O Senhor Presidente informou a Câmara sobre o projecto de consulta pública no que 

se refere à Rede Natura. Salientou os constrangimentos de mais um instrumento que vem 

inviabilizar o desenvolvimento do Concelho e informou a Câmara da necessidade de 

argumentar contra as restrições deste instrumento de ordenamento. ------------------------------- 

--------- O Senhor Presidente informou ainda que está em preparação o PROT Algarve, tendo 

distribuído o dossier a todos os Vereadores para que estes possam estudá-lo e apresentar os 

seus contributos. Salientou que este, mais uma vez traz restrições inadmissíveis e entraves à 

construção e expansão do espaço urbano inconcebíveis para um concelho como Alcoutim. --- 



 3 

--------- O Senhor Vereador José Galrito sugeriu, que em relação à Rede Natura, porque este 

documento é demasiado técnico, seja feita uma explanação por técnicos da Câmara dirigida à 

Câmara e Assembleia, e até ao público em geral, para que, com um melhor conhecimento do 

documento seja feito um documento com propostas de alteração devidamente 

fundamentado.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ---------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – Condutas de Abastecimento de Água a Cortes 

Pereiras, Santa Marta, Afonso Vicente e Vascão: - Foi presente uma informação da 

Divisão de Planeamento e Projectos – Ambiente, onde consta a apreciação do referido 

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

favorável técnico da Divisão de Planeamento e Projectos – Ambiente, a Câmara deliberou 

por unanimidade, aprovar o projecto em epígrafe. ---------------------------------------------------- 

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

---------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – Condutas de Abastecimento de Água a 

Pereiro, Vicentes, Serro da Vinha de Baixo e de Cima e Coito: - Foi presente uma 

informação da Divisão de Planeamento e Projectos – Ambiente, onde consta a apreciação do 

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

favorável técnico da Divisão de Planeamento e Projectos – Ambiente, a Câmara deliberou 

por unanimidade, aprovar o projecto em epígrafe. ----------------------------------------------------

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

---------- PLANO DE PORMENOR DA HERDADE DAS FERRARIAS – Aprovação da 

Equipa Técnica: - Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, para que seja aprovada 

a equipa técnica de elaboração do Plano de Pormenor, 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. Face ao parecer favorável técnico da Divisão de Planeamento e Projectos – Plano 

de Ordenamento do Território, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a referida 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PLANO DE PORMENOR DA HERDADE DAS FERRARIAS – Início do 

Processo: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, com vista ao início do processo 

de elaboração do Plano de Pormenor da Herdade das Ferrarias, seguindo as orientações 

expressas no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações subsequentes, 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 
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unanimidade aprovar a referida proposta. --------------------------------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DOS EXTERIORES DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 

MARTIM LONGO – Adjudicação Definitiva: Foi presente uma informação do Senhor 

Presidente, com vista a 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 Construções Aquino & Rodrigues, S.A, tomada na reunião do executivo 

municipal realizada em 09 de Fevereiro de 2005, pelo valor da sua proposta condicionada de 

� 162.876,69 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e seis euros e sessenta e nove 

cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa em vigor, pelo prazo de 84 dias. A Câmara Municipal 

na reunião do executivo deliberou adjudicar definitivamente a referida empreitada, mas na 

reunião de 14.12.2005 por proposta do Senhor Presidente foi dito que por lapso, não foi o 

processo encaminhado à Secção de Contabilidade para a respectiva cabimentação, antes da 

deliberação para adjudicar a obra, constando-se que no prazo de 84 dias para a execução da 

referida empreitada prolongava-se para o ano 2006, o que obrigava a uma aprovação por 

parte da Câmara Municipal da necessária repartição de encargos pelos dois anos, assim como 

a respectiva deliberação por parte da Assembleia Municipal, pelo que foi deliberado anular a 

deliberação de 09.11.2005, e que o processo fosse remetido novamente a Câmara para 

adjudicação definitiva em 2006. 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. ------------------------

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE UM QUIOSQUE EM ALCOUTIM: Foram presentes quatro 

sobrescritos contendo propostas relativas ao concurso em epígrafe, conforme deliberação 

tomada pela Câmara na reunião de 14 de Dezembro de 2005. Passou-se à abertura das 

propostas verificando-se os seguintes concorrentes e respectivos valores: ------------------------

---------- Ricardo Manuel Dias Madeira, residente em Alcoutim, com a quantia de � 216 

(duzentos e dezasseis euros); -----------------------------------------------------------------------------

--------- José Filipe de Noronha Martins, residente na Urbanização Carlos de Brito Lote 6 – 

Alcoutim, com a quantia de � 190 (cento e noventa euros); -----------------------------------------

--------- Tranti, Turística e Empreendimentos Algarve, Lisboa Lda, com sede na Rua da 

Glória n.º 3, Lisboa, com a quantia de � 200 (duzentos euros); -------------------------------------
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---------- Lurdes Maria Noronha Martins, residente no Bairro do Rossio, bloco 7 n.º 32 – 

Alcoutim, com a quantia de � 310 (trezentos e dez euros); ------------------------------------------

--------- Após apreciação das propostas apresentadas e a verificação de que as mesmas se 

encontram conforme o respectivo processo de concurso, a Câmara deliberou, por maioria, 

com uma abstenção do Vereador Francisco Xavier, adjudicar a exploração do quiosque à 

concorrente Lurdes Maria Noronha Martins, por ter apresentado a proposta mais elevada, no 

valor de � 310 (trezentos e dez euros). ------------------------------------------------------------------ 

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

---------- COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - Constituição: Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, referente à constituição dos membros da Comissão Municipal 

de Trânsito de Alcoutim que aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica 

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

Presidente informou que havia necessidade de se eleger um Vereador da 

bancada do Part ido Socialista,  para fazer parte da Comissão Municipal de 

Trânsi to, propondo que os Vereadores entre si nomeassem um representante.  

Foi  decidido nomear o Vereador Francisco Xavier.  Posto o assunto à votação, 

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

mesma à Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos legais.  ------------------------------

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

--------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – Emissão de Parecer: - Foi 

presente um requerimento de Maria José Afonso Sousa Costa, solicitando parecer para 

efeitos do disposto do artigo 54.º da Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, relativamente à 

constituição do regime de compropriedade o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 08, 

da secção 50, em nome de José Afonso (Cab C Her de), da freguesia de Giões, concelho de 

Alcoutim, sito nos Cerro do Telheiro, com a área de 9.7080 ha, cabendo a quota de 2/3 a 

Maria José Afonso Costa e a de 1/3 a Sebastião Afonso Matias Teixeira, que se destina 

segundo informação do requerente, a fins agrícolas, não vindo a ser qualquer deles objecto de 

divisão. Posto à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável à 

pretensão, face à declaração do requerente e à informação da Divisão de Planeamento e 

Projectos que o documenta. ------------------------------------------------------------------------------

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

--------- CERTIDÃO DE DESTAQUE: Foi presente um requerimento de Agostinho 

Dionísio Lopes, residente na Rua S. Sebastião n.º 23 – Martim Longo, o qual se encontra 

documentado com o parecer favorável da Divisão de Planeamento e Projectos, solicitando 

certidão de onde conste que não está sujeito a licenciamento municipal, o destaque de uma 
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parcela com área de 469,5 m2 do prédio rústico, sito na Chada da Aroeira, freguesia de 

Martim Longo, concelho de Alcoutim, inscrito na matriz sob o artigo 06, secção 37, com 

uma área de 4440 m2, de acordo com a alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações subsequentes. Face ao parecer acima referido 

a Câmara deliberou, por unanimidade, mandar passar a certidão solicitada, porquanto do 

destaque não resultam mais do que duas parcelas com confrontações com arruamentos 

públicos e o prédio erigido ou a erigir na parcela a destacar, deverá dispor de projecto 

aprovado pela Câmara Municipal, conforme dispõe o n.º4 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações subsequentes. ----------------------------------- 

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

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

Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim, solicitando subsídio, no montante de � 3.704,96 

(três mil setecentos e quatro euros noventa e seis cêntimos), para fazer face as despesas 

inerentes à captação de rádio e televisão em alguns montes do concelho, durante o mês de 

Dezembro de 2005 até ao final de Dezembro de 2006. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou por unanimidade, conceder um subsídio de � 3.704,96 (três mil setecentos e quatro 

euros e noventa e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

ETAR DE CORTES PEREIRAS – Substituição de Caução: Foi presente uma informação 

da Divisão de Planeamento e Projectos – Secção de Obras a informar que deverá ser 

reembolsado à firma Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, Lda, a importância de � 2.795,63 

(dois mil setecentos e noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos), referente a 5% de 

reforço de caução, descontado no respectivo pagamento, a qual está documentada com o 

parecer favorável da Divisão de Planeamento e Projectos – substituir a caução pela garantia 

bancária, nos termos a informação. A Câmara deliberou por unanimidade mandar substituir a 

caução no montante de � 2.795,63 (dois mil setecentos e noventa e cinco euros e sessenta e 

três cêntimos), referente a 5% do reforço de caução, descontado no respectivo pagamento. ---

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

---------- 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: 

“COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO” e “ EMPREITADA DAS REDES DE 
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ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E ETAR DE CORTES PEREIRAS – 

SUSBTITUIÇÃO DE CAUÇÃO”. --------------------------------------------------------------------  

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

---------- 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,  

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

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 


