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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 05/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Março de 2006 
 
 
---------- Aos oito dias do mês de Março 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 47) respeitante ao dia 08 de Março de 2006, que apresentava os seguintes 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 288.866,99 (duzentos e oitenta e oito mil 

oitocentos e sessenta e seis euros e noventa e nove cêntimos); -------------------------------------

--------- Operações Orçamentais -  � 68.473,37 ( sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e 

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

--------- Operações Não Orçamentais - � 220.000,76 (duzentos e vinte mil e setenta e seis 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a acta n.º 4/2006, da reunião realizada no dia 22 de Fevereiro, cujo 
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texto foi previamente distribuído pelos senhores Vereadores. --------------------------------------

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

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

palavra para referir que no fim-de-semana de 04 e 05 de Março a GNR local mandou retirar 

as 3 Auto-Caravanas estacionadas no parque de estacionamento junto da ponte da Ribeira 

dos Cadavais, questionando de seguida o Sr. Presidente qual o motivo desta situação, que em 

nada beneficia o desenvolvimento turístico da Vila de Alcoutim. ---------------------------------- 

--------- O Sr. Presidente esclareceu que lamenta essa situação, contudo as Auto-Caravanas só 

podem permanecer estacionadas durante um certo período de tempo, como vem estipulado 

em legislação. Informou ainda que a situação da Vila de Alcoutim não é a mais preocupante 

e que a GNR é alertada para a resolução do problema do caravanismo selvagem, durante 

prolongados períodos de tempo. ------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- PROJECTO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – Projectos 

tipo - Pavilhões: 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 aprovação dos projectos tipo dos pavilhões a edificar no 

Loteamento Industrial de Alcoutim. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto tipo dos pavilhões. -------------------------------------------------

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

---------- PROJECTO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE ALCOUTIM - 

Alteração: 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 alteração da licença de loteamento com base no preceituado do n.º 8 

do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 177/2001, de 04 de Junho e que se dê cumprimento aos procedimentos 

mencionados no n.º 7 do artigo 27.º do citado diploma. Posto o assunto à votação, a Câmara 

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE DOIS FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL NA ALDEIA 

DO PEREIRO - Abertura: Foram presentes três sobrescritos contendo propostas relativas 

ao concurso em epígrafe, conforme deliberação tomada pela Câmara na reunião de 11 de 

Janeiro de 2006. Passou-se à abertura das propostas por ordem de entrada: ---------------------- 

--------- Diamantino Sequeira Marques, residente na Praceta 25 de Abril, n.º 2 1.º Esq., Forte 

da Casa, com a quantia de � 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), para a fracção D; --------
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--------- José Alexandre, residente na Rua do Sol Posto n.º 15 – Pereiro, com a quantia de � 

46.000,00 (quarenta e seis mil euros), não especifica a fracção; ------------------------------------

--------- Nelson Gonçalves, residente na Barrada, com a quantia de � 46.201,99 (quarenta e 

seis mil duzentos e um euros e noventa e nove cêntimos), para a fracção C e a quantia de � 

46.301,99 (quarenta e seis mil trezentos e um euros e noventa e nove cêntimos), para a 

fracção D; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Após apreciação das propostas apresentadas e a verificação da sua conformidade 

com o exigido no respectivo concurso, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

intenção de alienar a fracção D ao concorrente Diamantino Sequeira Marques, pelo valor de 

� 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), a fracção C ao concorrente José Alexandre, pelo 

valor de � 46.000,00 (quarenta e seis mil euros), excluir o concorrente Nelson Gonçalves, em 

virtude da proposta apresentada não cumprir ao requisitos formais, exigidos e não se 

encontrar assinada. Proceder à notificação dos concorrentes nos termos do artigo 100.º e 

seguintes do Código de Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------- 

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

--------- AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

INDUSTRIAL: Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e Projectos, a qual 

se dá por transcrita para todos os efeitos legais, com vista à autorização da localização do 

estabelecimento industrial que a SERRALGARVE – Panificação e Moagem, Lda, pretende 

instalar na aldeia de Martim Longo. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

maioria, com duas abstenções dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, autorizar a 

localização do estabelecimento industrial. O Vereador Francisco Xavier absteve-se porque 

em consciência não estava em condições de votar. O Vereador José Carlos não esteve 

presente no momento da discussão e votação deste assunto por se declarar impedido nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do Código de Procedimento Administrativo. --------

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

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

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

--------- INTER-VIVOS – Associação de Jovens do Nordeste Algarvio, solicitando subsídio, 

no montante de � 2000 (dois mil euros) para a realização do VIII Passeio Todo-o-Terreno 

“Trilhos Inter-Vivos 2006”, nos dias 1 e 2 de Abril do corrente ano. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Vereador Francisco 

Xavier, conceder um subsídio de � 2000 (dois mil euros). ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E 

ARTE DOS BALURCOS, solicitando subsídio, no montante de � 5.416,32 (cinco mil 

quatrocentos e dezasseis euros e trinta e dois cêntimos), para a aquisição de equipamento e 

mobiliário de suporte a iniciativas culturais, desportivas e de lazer. Posto o assunto à votação, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 5.416,32 (cinco mil 

quatrocentos e dezasseis euros e trinta e dois cêntimos); --------------------------------------------

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS, solicitando subsídio, para fazer face à 

preparação do espaço e às despesas da realização “VIII Feira do Pão Quente e Queijo 

Fresco”. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade conceder o 

subsídio de � 1500 (mil e quinhentos euros); ----------------------------------------------------------

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

--------- ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO ALGARVE, solicitando subsídio, para a 

realização da “ 1.ª Volta ao Baixo Guadiana/Caixa Agrícola do Sotavento Algarvio”, a 

efectuar entre os dias 3 e 5 de Março. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

maioria, com duas abstenções dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, conceder um 

subsídio de � 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------ 

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

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

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

uma proposta do Senhor Presidente, 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, no 

sentido de ser emitido parecer favorável, 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 do prédio 

rústico inscrito na matriz sob o artigo 73, da secção 24, em nome de David Joaquim, da 

freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim, sito no Covão, com a área de 0.6960 ha, 

cabendo a quota de 1/3 a José António Palma e a de 2/3 a Maria Otília Palma Mendes 

Marques, 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. ----------------------------------------------

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

--------- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E RODOVIÁRIA: Foi presente uma informação da 

Divisão de Planeamento e Projectos – Plano e Ordenamento Municipal referente ao assunto 

em epígrafe, com vista à apresentação de uma candidatura conjunta dos diversos projectos 
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dos municípios da região ao PIQTUR, que comparticipará os projectos a 50%. Face ao 

parecer favorável do Sr. Presidente, foi dado conhecimento do conteúdo da informação na 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

do protocolo referido em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e 

fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, que tem como 

objectivo a aquisição de uma carrinha de 9 lugares, equipada com calhas para acesso a 

cadeira de rodas, com a finalidade de transportar os doentes dos montes para o Centro de 

Saúde. Posto o assunto à discussão, o Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para dizer 

que todos os protocolos com as Juntas de Freguesia são bem-vindos, contudo ao adquirir a 

carrinha de nove lugares para a Junta de Freguesia de Alcoutim, deverá igualmente ser 

adquirido o mesmo equipamento para as outras juntas do Concelho, uma vez que têm todas 

as mesmas necessidades. Sugeriu ainda, que a Câmara fizesse este protocolo com os 

Bombeiros de Alcoutim, para que estes realizassem o referido transporte.------------------------ 

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para corroborar o mencionado pelo 

Vereador Francisco Xavier, sobre a questão do transporte ser realizado pelos Bombeiros de 

Alcoutim e referir que o conteúdo do texto do protocolo não é muito explícito. ----------------- 

---------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que os Bombeiros de Alcoutim não possuem 

recursos humanos capazes para responder às necessidades de transporte de doentes, 

contactando estes constantemente a Autarquia para ceder os seus funcionários para fazer face 

aos pedidos, e que nunca existiu por parte do executivo camarário discriminação em relação 

às outras Juntas de Freguesia, estando este, sempre disponível para resolver as necessidades 

apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

de protocolo referido em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DO PEREIRO: - Foi presente uma proposta 

do protocolo em epígrafe, 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 ser 

concedida uma comparticipação extraordinária, no montante de � 1.517,46 (mil quinhentos e 

dezassete euros e quarenta e seis cêntimos), para a aquisição do material necessário para a 

instalação eléctrica do armazém pertencente à Junta de Freguesia. Posto o assunto à votação, 
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a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a comparticipação extraordinária no valor de 

� 1.517,46 (mil quinhentos e dezassete euros e quarenta e seis cêntimos). ------------------------  

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

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

protocolo referido em epígrafe, 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 ao apoio 

por parte da Autarquia, na construção de gavetões no Cemitério de Giões. Posto o assunto à 

votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo. -------------------

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

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

protocolo referido em epígrafe, 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 ao apoio 

por parte da Autarquia, na arranjo das ruas da Aldeia de Giões e fornecimento da mão de 

obra. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – Emissão de Parecer”. ---------------------

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezoito horas, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que vai 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 


