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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 06/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 21 de Março de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e um 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: ----------------------------------

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

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

por unanimidade, aprovar a acta n.º 5/2006, da reunião realizada no dia 08 de Março, cujo 

texto foi previamente distribuído pelos senhores presentes. -----------------------------------------

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

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

Tesouraria (n.º 56) respeitante ao dia 21 de Março de 2006, que apresentava os seguintes 

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 552.716,76 ( quinhentos e cinquenta e dois 

mil setecentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos); -----------------------------------------

--------- Operações Orçamentais -  � 315.363,32 ( trezentos e quinze mil trezentos e sessenta 

e três euros e trinta e dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------  
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--------- Operações Não Orçamentais - � 237.011,89 ( duzentos e trinta e sete mil e onze 

euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente da Câmara usou 

da palavra para justificar que a alteração do dia da reunião de Câmara deveu-se à visita do 

Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, Dr. João Ferrão, 

no dia 22 de Março, para discussão do PROTAL, com os dezasseis autarcas da região do 

Algarve, nas instalações da AMAL. -------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Francisco Xavier interveio para referir que não se opõe a alterações 

dos dias das reuniões de Câmara, desde que seja sempre avisado com alguma antecedência, o 

que não aconteceu nesta ocasião. ------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador José Galrito questionou o Senhor Presidente sobre a data da entrega 

do Pavilhão de Martim Longo, para que os Inter-Vivos comecem a treinar nas instalações. --- 

--------- O Sr. Vereador Rui Cruz informou que o Pavilhão de Martim Longo ainda não foi 

entregue à Autarquia, por não existirem as condições técnicas necessárias para o seu 

funcionamento, estando a decorrer concurso para aquisição e instalação do equipamento. ----- 

--------- O Vereador José Carlos usou da palavra para mencionar que devido à importância 

que o Pavilhão representa para os Inter-Vivos, foi promovida uma reunião na sede da 

Associação, na qual esteve presente, tendo sido decidido utilizar o pavilhão apenas para 

treinar e não para realizar jogos oficiais. Contudo devido à falta de arranjos exteriores, que 

poderia provocar o deteriormento do piso interior e ausência de equipamentos necessários 

para a prática desportiva, nomeadamente balizas, cadeiras, mesas, foi decidido manter o 

pavilhão encerrado. Referiu igualmente que os Inter-Vivos foram informados e até 

compreenderam o sucedido. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Vereador Francisco Xavier questionou o Senhor Presidente acerca da existência de 

uma porta dentro do pavilhão, onde ocorriam infiltrações de água. --------------------------------

--------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para referir que foi um assunto relacionado 

com trabalhos a mais, discutidos numa reunião de Câmara e que esteve relacionado com a 

substituição de uma porta de evacuação em caso de emergência. ----------------------------------

--------- O Senhor Presidente interveio para referir que por se tratar de um projecto “tipo”, já 

foi utilizado por outras Autarquias que referiram existir o problema referido, por isso houve 

necessidade de o corrigir. ---------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vereador José Galrito usou novamente para referiu que se deve dar prioridade à 

parte interior do Pavilhão, nomeadamente à aquisição do material. Mencionou ainda a 
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consagração do Sr. Jorge Justino Costa Rita, residente em Alcoutim, como campeão nacional 

no Campeonato Nacional de Tiro aos Pratos de Santo Huberto. ------------------------------------ 

--------- O Sr. Presidente interveio para mencionar que é um orgulho para todos haver 

campeões nacionais em Alcoutim, tanto a nível da canoagem como no tiro aos pratos. -------- 

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

---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFICÍO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO: 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, 

com vista  à aprovação do projecto de remodelação do edifício dos Paços do Concelho bem 

com se proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada, nos termos 

do preceituado pelo Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, com as respectivas alterações. Posto 

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

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

---------- RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO À PONTE DE ALCARIA COVA – 

Projecto de execução: Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e Projectos 

– Ambiente, com vista  à aprovação do projecto de execução, a qual se dá por transcrita para 

todos os efeitos legais. Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projecto de execução bem como proceder à abertura de concurso público para 

execução da empreitada, nos termos do preceituado pelo Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, 

com as respectivas alterações. ---------------------------------------------------------------------------

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

---------- RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO ÁS POVOAÇÕES DE BENTOS E 

FERNANDILHO – Projecto de execução: Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos – Ambiente, com vista  à aprovação do projecto de execução, a qual 

se dá por transcrita para todos os efeitos legais. Face ao parecer favorável, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução bem como proceder à abertura 

de concurso público para execução da empreitada, nos termos do preceituado pelo Decreto-

Lei 59/99, de 02 de Março, com as respectivas alterações. ------------------------------------------ 

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

--------- RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO ÁS POVOAÇÕES DE GALAXOS E 

VÁRZEA – Projecto de execução: Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos – Ambiente, com vista  à aprovação do projecto de execução, a qual 

se dá por transcrita para todos os efeitos legais. Face ao parecer favorável, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução bem como proceder à abertura 
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de concurso público para execução da empreitada, nos termos do preceituado pelo Decreto-

Lei 59/99, de 02 de Março, com as respectivas alterações. ------------------------------------------ 

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

--------- PROJECTO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE À VILA DE ALCOUTIM – Alteração 

de traçado: Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e Projectos – 

Ambiente, donde consta a apreciação da alteração do traçado do referido projecto, proposto 

pelas Águas do Algarve, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais. O Vereador 

Francisco Xavier, questionou o Sr. Presidente se o novo traçado não iria criar problemas na 

ligação ao Torneiro como estaria previsto. ------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz explicou que a alteração do traçado tem a vantagem de a 

conduta do sistema multimunicipal passar junto ao loteamento industrial, o que possibilita a 

instalação da conduta municipal, na mesma vala, até ao loteamento, prolongando-se até ao 

Marmeleiro, não sendo necessário a Autarquia dispender dinheiro com a abertura de uma 

nova vala até estes locais. Referiu ainda que as Águas do Algarve asseguram a resolução de 

todos os problemas inerentes à instalação da conduta junto à estrada. ----------------------------- 

--------- O Vereador José Galrito referiu após consulta ao parecer técnico, concorda com o 

novo traçado, em substituição do anteriormente proposto. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou aprovar a alteração do traçado por unanimidade. ------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO NA ZONA 

INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – Prorrogação do prazo gracioso até 29.04.2006: Foi 

presente um pedido de prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, acompanhando dos 

pareceres favoráveis da fiscalização da obra e da Divisão de Planeamento e Projectos desta 

Câmara Municipal, documentos que aqui de dão por transcritos para todos os efeitos legais. 

Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou por unanimidade a prorrogação do prazo 

gracioso até 29.04.2006. ----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO NÁUTICO DE 

ALCOUTIM – Prorrogação de prazo gracioso: Foi presente um pedido de prorrogação de 

prazo da empreitada em epígrafe, acompanhando dos pareceres favoráveis da fiscalização da 

obra e da Divisão de Planeamento e Projectos desta Câmara Municipal, documentos que aqui 

de dão por transcritos para todos os efeitos legais. O Vereador José Galrito usou da palavra 

para referir que não sabe como determinados projectos são aprovados, e deu como exemplo a 

questão da rampa de acesso ao rio que no projecto inicial tinha 43% de inclinação e o 
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aceitável é de 10%, questionando o Senhor Presidente porque é que não se fez logo a 

alteração devida. O Vereador Rui Cruz referiu que o assunto em questão para além da 

alteração da rampa, refere-se à drenagem das águas pluviais e à construção do sistema de 

tratamento da água do tanque de aprendizagem. Referiu ainda que a Autarquia aguardou 

bastante tempo até o empreiteiro apresentar uma solução para este problema, tendo o mesmo 

apresentado valores bastantes elevados, o que levou a Câmara a não aceitar a proposta, 

ficando a cargo do empreiteiro apenas a instalação da tubagem, e o restante material a cargo 

da Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para referir que não ficou devidamente 

esclarecido com a explicação dada pelo Vereador Rui Cruz. ----------------------------------------

-------- O Vereador José Carlos interveio para referir que a razão desta prorrogação prende-se 

com um problema que foi detectado depois da alteração do local do tanque de aprendizagem 

e que não se percebe como é que o projectista prevê um tanque ao ar livre em que a água não 

é tratada. Informou ainda que o empreiteiro apresentou um orçamento muito elevado o que 

levou a Autarquia a tomar as medidas necessárias para aquisição de equipamento adequado. - 

--------- Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou por unanimidade a prorrogação do 

prazo gracioso até 31.05.2006.---------------------------------------------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ENTRE 

ALCOUTIM E CORTE TABELIÃO – Prorrogação do prazo: Foi presente um pedido de 

prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, acompanhando dos pareceres favoráveis da 

fiscalização da obra e da Divisão de Planeamento e Projectos desta Câmara Municipal, 

documentos que aqui de dão por transcritos para todos os efeitos legais. O Vereador 

Francisco Xavier questionou o Sr. Presidente sobre o prazo para terminar o processo de 

expropriações relativamente à obra em epígrafe. ------------------------------------------------------ 

--------- O Vereador Rui Cruz interveio para explicar que esta prorrogação prende-se com as 

expropriações necessárias para corrigir a inclinação dos taludes, que foram mal definidas em 

projecto, tendo sido necessário alargar a área a expropriar. Referiu que as expropriações 

feitas pela Câmara Municipal são amigáveis, apesar de existirem algumas reclamações por 

parte da população. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vereador Francisco Xavier questionou o Sr. Presidente sobre o tipo de explicações 

apresentadas aos proprietários dos terrenos a expropriar. --------------------------------------------  

--------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para explicar que maioria dos proprietários 

foram contactados, mas muitos dos terrenos não estão registados em nome dos proprietários 

actuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- O Vereador José Galrito interpelou o Sr. Presidente para perguntar se essa 

correspondência foi enviada antes de começar a estrada. --------------------------------------------

--------- O Vereador Rui Cruz mencionou que essa correspondência encontra-se arquivada no 

respectivo processo, e que muitos proprietários não foram notificados devido aos poucos 

elementos que a Autarquia possui. Referiu ainda que o traçado da estrada intersecta a antiga 

lixeira e que o empreiteiro, para remover os resíduos decompostos existentes no local e 

transporta-las para o aterro sanitário, apresentou uma quantia avultada, o que levou a 

autarquia a negociar com os particulares para que vendessem os terrenos para aí escavar e 

depositar os referidos resíduos. Contudo para haver essa deposição de resíduos teve que se 

pedir autorização à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Ambiente, o 

que provocou a interrupção da obra. --------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para referir que deve existir por parte da 

Autarquia uma análise mais profunda sobre os problemas inerentes as obras, nomeadamente 

prorrogações de prazo. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador Francisco Xavier interveio para mencionar que ocorrem frequentemente 

prorrogações de prazo ou trabalhos a mais, e que o governo está a aprovar legislação sobre 

essa matéria para fazer cumprir os empreiteiros. Questionando ainda sobre a data de 

finalização da obra em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vereador Rui Cruz esclareceu que a obra deveria estar concluída no dia 27 de 

Maio de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou por unanimidade a prorrogação do 

prazo legal até 27.05.2006. --------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE APOIO 

AO DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA E CENTRO DE ARTES E 

OFICIOS DE ALCOUTIM – Prorrogação de prazo: Foi presente um pedido de 

prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, acompanhando dos pareceres favoráveis da 

fiscalização da obra e da Divisão de Planeamento e Projectos desta Câmara Municipal, 

documentos que aqui de dão por transcritos para todos os efeitos legais. O Vereador 

Francisco Xavier usou da palavra para questionar qual a razão da obra em epígrafe ter 

começado quatro meses depois do previsto, indo terminar apenas a 27 de Setembro de 2006.-  

--------- O Vereador Rui Cruz esclareceu que a prorrogação da obra se deve ao atraso 

provocado pelo seu início, devido à retirada de um poste eléctrico por parte da EDP e à pouca 

estabilidade e extrema dureza do terreno em questão. ------------------------------------------------

--------- O Vereador José Galrito afirmou que pelo facto de se desconhecer a dureza da rocha 



 7 

os empreiteiros quando apresentam as propostas deveriam ter em consideração uma maior 

percentagem de rocha dura, porque quando a quantidade de rocha dura é reduzida, os 

mesmos também não terminam a obra antes do prazo. -----------------------------------------------

--------- O Vereador Rui Cruz usou novamente da palavra para referir que a qualidade dos 

substratos que se encontram no subsolo, quando se realiza uma obra não provoca a 

prorrogação de prazo mas sim trabalhos a mais. ------------------------------------------------------ 

--------- Face ao parecer favorável, a Câmara deliberou por unanimidade a prorrogação do 

prazo legal até 29.09.2006--------------------------------------------------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-

ENTERRADO EM SANTA JUSTA – Restituição de reforço de caução: Foi presente um 

pedido de restituição do reforço de caução prestada pelo o empreiteiro Victor Manuel da 

Silva Lopes, 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 � 1.009,60 (mil e nove euros e sessenta cêntimos). A Câmara deliberou por 

unanimidade mandar restituir a caução no montante de � 1.009,60 (mil e nove euros e 

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

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

--------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – Emissão de pareceres: 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 08, da secção 114, em nome de Roy Berry, freguesia de 

Alcoutim, concelho de Alcoutim, sito nos Guerreiros, com a área de 0.0720 ha, com duas 

compartes, cabendo a quota de ½ a Douglas Roy Berry e ½ a Dale Winfield, que se destina 

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

divisão. Posto o assunto 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. ------------------------------------------------------------ 

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

--------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – Emissão de pareceres: 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 
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64/03, de 23 de Agosto, relativamente à constituição do regime de compropriedade do prédio 

misto/rústico inscrito na matriz sob o artigo 182, da secção 128 e prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 1113, em nome de Paula Inácio Vargues, freguesia de Alcoutim, concelho 

de Alcoutim, sito no Sitio do Calabouço, com a área de 0.0880 ha, com duas compartes, 

cabendo a quota de ½ a Paula Inácio Vargues e ½ a Dale Winfield, que se destina segundo 

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

Posto o assunto 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 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, no sentido de ser emitida certidão de onde 

conste que não está sujeito a licenciamento municipal, o destaque da parcela de terreno com a 

área de 78,00 m2 (S.C.=63,46m2 e S.D.=14,54m2), ao prédio urbano inscrito sob o artigo 

P2587 e descrito na conservatória do registo predial sob o n.º 01668/20030128 de Martim 

Longo, com uma área e 408,83 m2, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, com as alterações subsequentes. Do destaque irá resultar a parcela A e parcela B, 

com a seguinte descrição: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Parcela A – Constituída por um prédio sito no n.º 17 de polícia, com área de 330,83 

m2 (S.C=135,35m2 e S.D. 195,48m2), confrontando do Norte com a Rua do Forte, Sul com 

Manuel José, Nascente com Maria do Carmo Cavaco Dias, Carpe Conceição Frade, 

Fernando Gonçalves Frade, Carlos da Conceição Frade, José Manuel da Conceição Frade e 

Rua da Barrada, Poente com Rua do Pessegueiro e António Soares Barão. ----------------------- 

--------- Parcela B -  Constituída por um prédio sito no n.º 15 de polícia, com área de 

78,00m2 (S.C=63,46m2 e S.D=14,54m2), confrontando do Norte com a Rua do Forte, Sul 

com Maria do Carmo Cavaco dias, Carpe Conceição Frade, Fernando Gonçalves Frade, 

Carlos da Conceição Frade, José Manuel da Conceição Frade, Nascente com Maria das 

Dores Fonseca Teixeira, Augusto Amaro e Francisco José Gonçalves, Poente com Maria do 

Carmo Cavaco Dias, Carpe Conceição Frade, Fernando Gonçalves Frade, Carlos da 

Conceição Frade e José Manuel da Conceição Frade. ------------------------------------------------

--------- Em face da informação da Divisão de Planeamento e Projectos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, mandar passar a certidão solicitada, porquanto, situando-se o prédio em 

perímetro urbano, do destaque não resultam mais do que duas parcelas, que confinam ambas 

com arruamentos públicos e o prédio a erigir na parcela a destacar, deverá dispor de projecto 
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aprovado pela Câmara Municipal, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações subsequentes. -------------------------------------- 

------------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINÍO 

PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO – Alcaria Queimada: O Vereador José Galrito propôs 

que este assunto fosse retirado e solicitou que um técnico da Câmara Municipal o 

acompanha-se ao local para uma explicação mais aprofundada sobre a matéria. A proposta da 

retirada foi aprovada por unanimidade e que o executivo camarário em data a combinar teria 

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

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

--------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINÍO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Laborato/Martim longo/Requerente: José Martinho: 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 da retirada do assunto foi 

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

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

 --------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINÍO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Alcoutim/Requerente: Célia Maria Teixeira Viegas: 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 da retirada do assunto foi 

aprovada por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------

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

--------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINÍO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Alcoutim/Requerente: José Gomes: 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 da retirada do assunto foi aprovada por 

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

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

--------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO 

FUNDO EM ALCOUTIM – Caderno de Encargos e Programa de Concurso/Aprovação 

e Abertura de Concurso: Foram presentes o caderno de encargos e programa de concurso 

respeitante ao assunto em epígrafe, com vista à sua apreciação para efeitos de abertura do 

respectivo concurso público. Posto o assunto à votação a Câmara Municipal aprovou por 

unanimidade, os documentos em apreço.---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL – 

Constituição: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual a 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 aprovada a constituição da Comissão de Avaliação 

de Inventário e Cadastro do Património. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

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

referida proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALCOUTIM E O INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS: 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 da retirada do assunto foi aprovada por 

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

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

--------- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A AREAL – 

Aditamento: Foram presentes dois exemplares do Aditamento ao Actual Contrato de 

Prestação de Serviços a celebrar entre a AREAL e a Câmara Municipal de Alcoutim, no que 

concerne às áreas de cooperação, duração do contrato e remuneração de apoio. Posto o 

assunto à votação a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o referido aditamento. --------

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

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

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

--------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, solicitando subsídio, no montante de � 

4.581,66 (quatro mil quinhentos e oitenta e um euros e sessenta e seis cêntimos), para fazer 

face às despesas inerentes à Campanha de Vacinação Anti-Gripe. Posto o assunto à votação, 

a Câmara deliberou por unanimidade, conceder um subsídio de � 4.581,66 (quatro mil 

quinhentos e oitenta e um euros e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------------- 

--------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MARTIM LONGO, 

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, com vista à atribuição de 

um subsídio no valor de � 960 (novecentos e sessenta euros) à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Martim longo, para a realização das obras de reparação da Torre da Igreja. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 

Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, conceder o subsídio de � 960 (novecentos e 
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sessenta euros). Os Vereadores José Galrito e Francisco Xavier propuseram que futuramente 

deverão ser considerados na análise vários orçamentos. --------------------------------------------- 

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

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

--------- BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR ANO LECTIVO 

DE 2005/2006: Foi presente para ratificação a Lista Definitiva das Bolsas de Estudo ao 

Ensino Médio e Superior, para o ano lectivo de 2005/2006, documentos que aqui de dão por 

transcritos para todos os efeitos legais e ficam arquivados em pasta anexa à presente acta. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Lista. ---

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

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

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM: Foi presente o protocolo 

em epígrafe, com a deliberação tomada pela Câmara na reunião de 08.03.2006, para 

rectificação e aprovação de novo texto protocolar da 2.ª cláusula que deverá ficar com a 

seguinte redacção: “O Município de Alcoutim compromete-se a atribuir uma 

comparticipação extraordinária à Junta de Freguesia, no valor de 17.798,00 � (Dezassete 

mil, setecentos e noventa e oito euros)”. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a rectificação e aprovação do referido protocolo. --------------------------

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

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Atribuição de auxílio económico a estudante 

universitário portador de deficiência: Foi presente uma informação da Técnica Superior 

Assessora de Acção Social, Drª. Josélia Rodrigues Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito 

para todos os efeitos legais, sugerindo que fosse atribuído ao aluno Rodrigo Daniel Martins 

Faustino, portador de deficiência motora e estudante universitário no Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, um subsídio de � 1000 (mil euros), para fazer face às despesas com a sua 

educação, de acordo com a alínea d) do número 4.º do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 1000 (mil euros) ao Rodrigo 

Daniel Martins Silvestre. ---------------------------------------------------------------------------------

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

--------- APOIO A MUNÍCIPE DEFICIENTE CARENCIADO: Foi presente uma 

informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social, Drª. Josélia Rodrigues Palma, 

cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos legais, sugerindo que fosse atribuído 

à Santa Casa da Misericórdia, entidade de cariz social, um subsídio de � 1000 (mil euros), 

para fazer face às despesas da Ana Maria Pereira Palma, deficiente mental, residente em 
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Santa Marta. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 

subsídio de � 1000 (mil euros) à Santa Casa da Misericórdia, que fará a gestão da verba junto 

da família. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao público, tendo o Sr. Paulo Cavaco 

questionado o Sr. Presidente sobre os critérios de atribuição dos subsídios às colectividades 

do concelho, nomeadamente Grupo Desportivo e Associação Inter-Vivos. -----------------------

--------- O Senhor Presidente esclareceu que são modalidades distintas e que nenhuma 

colectividade do concelho de Alcoutim deixou de realizar a sua actividade, sem ter apoio da 

Câmara Municipal de Alcoutim. ------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÕES EM MINUTA: A Câmara deliberou ainda, 

por unanimidade, aprovar em minuta nos 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, de 11 de Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido 

artigo, as deliberações tomadas na reunião e a seguir indicadas: “PROJECTO DE 

LIGAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO ALGARVE À VILA DE ALCOUTIM – Alteração de traçado”; “CONSTITUIÇÃO 

DE COMPRORIEDADE – Emissão de Pareceres”. ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai 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 


