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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 07/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Abril de 2006 
 
 
---------- Aos doze dias do mês de Abril 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 6/2006, da reunião realizada no dia 21 de Março, cujo 

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

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

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

Tesouraria (n.º 72) respeitante ao dia 12 de Abril de 2006, que apresentava os seguintes 

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 255.107,38 ( duzentos  cinquenta e cinco mil 

cento e sete euros e trinta e oito cêntimos); ------------------------------------------------------------

--------- Operações Orçamentais -  � 41.289.55 ( quarenta e um  mil duzentos e oitenta e nove 
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euros e cinquenta e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais - � 213.632,74 ( duzentos e treze mil seiscentos e trinta 

e dois euros e setenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------

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

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

interveio para questionar o Senhor Presidente relativamente ao compromisso assumido com o 

munícipe Sr. Júlio Marques, residente no monte das Cortes Pereiras, aquando da execução de 

um furo numa propriedade sua, o qual ele não se opôs mas solicitou a colocação de uma 

torneira, conversa essa tida com o Sr. Agostinho e até a data ainda não foi dada nenhuma 

resposta ao munícipe. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador José Carlos usou da palavra para esclarecer que teve conhecimento da 

carta enviada à Câmara e que falou pessoalmente com o Sr. Júlio Marques, referindo que a 

execução do furo na propriedade do munícipe, se deveu ao período de seca sentida na altura e 

da necessidade urgente de se fazer um novo furo para abastecer a população das Cortes 

Pereiras. Mencionou igualmente que foi o Sr. Agostinho que assumiu esse compromisso e 

não a Autarquia, e que quando falou com o Sr. Júlio explicou-lhe que era impossível colocar 

um torneira para ele regar, porque senão teria que colocar em mais hortas, o que é 

inexequível, concordando este com a explicação. ----------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Francisco Xavier interveio novamente para referir que há que esclarecer 

melhor o problema com o munícipe, porque ele pensa que o Sr. Agostinho terá falado com o 

Vereador José Carlos e terá assumido o compromisso, sugerindo que se escrevesse uma carta 

para esclarecer o munícipe. -------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vereador José Carlos mencionou novamente que o Sr. Agostinho não tem 

autoridade para representar a Câmara, e que quando falou com o Sr. Júlio, pensou que tivesse 

ficado o assunto esclarecido. -----------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para questionar o Sr. Presidente se existe 

algum protocolo ou princípio de protocolo entre a Autarquia e o Grupo Desportivo de 

Alcoutim, para gestão do Centro Náutico, tendo o Senhor Presidente esclarecido que não 

existe nenhum protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador José Carlos interveio para congratular o atleta João Albuquerque, por ter 

sido novamente Campeão Nacional na prova de K1 Cadete, no final do campeonato Nacional 

de Fundo, bem como a equipa de Futsal dos Intervivos, no escalão de juvenis, por terem sido 

Campeões Distritais, no passado dia 09 de Abril. -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para congratular os mesmos atletas. ---------

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

--------- RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2005: Foram 

presentes os documento em epígrafe, respeitantes ao exercício de 2005. O Vereador 

Francisco Xavier interveio para apresentar documento referente à análise feita pela bancada 

por Partido Socialista, que se passa a transcrever: “Perante o relatório e contas da gerência de 

2005, um documento bem estruturado e cada vez mais perceptível na forma como é 

apresentado em cada uma das suas rubricas. Neste aspecto só temos que enaltecer quem o 

elaborou, porque assim torna-se mais fácil para quem precisa de o consultar e compreender. 

Da análise que fazemos às contas, constatamos ter havido um aumento dos custos com o 

pessoal de 11% relativamente ao mesmo período do ano de 2004, que representa 52% das 

despesas correntes totais. Da mesma forma verificamos que as despesas correntes são 

inferiores às receitas em cerca de 1,012% na ordem de 47.246 euros. Já as despesas 

orçamentais têm um saldo negativo de 399.989,13 euros comparado com as receitas 

orçamentais do mesmo período de 2005. Também constatamos que as despesas de capital 

superam as receitas em cerca de 11% no período que estamos a tratar, da ordem de 

447.258.13 euros. Verifica-se também que as receitas próprias cresceram neste período 

85.497 euros à custa do aumento do IMI (11,2%). Que também no capitulo das receitas a 

venda de bens e prestação de serviços também teve um aumento relativamente ao mesmo 

período de 2004 na ordem de 45.965.27 euros, 11,4%. No cômputo global houve um grau de 

execução de 62,5%, mas se tivermos em conta que foi um ano de eleições, não consideramos 

nada de excepcional, pois já tínhamos adiantado que o ano de 2005 seria um ano de 

“campanha eleitoral”. Quanto às rubricas individuais, subsídios e outros, consideramos que 

em alguns casos se abusa na atribuição de subsídios sem que haja qualquer controle, ou 

obrigação da apresentação de um relatório. Observamos também que à Associação de 

Bombeiros foram atribuídos subsídios no valor de 82.250 euros, o que não seria de estranhar 

se não tivesse a própria Câmara, há três anos atrás, consentido o asfixiamento financeiro 

desta própria Associação, para obrigar a eleições, para depois assumir o controle da mesma. 

Depois  disso o asfixiamento financeiro acabou o que lamentamos e condenamos tais 

práticas. Isto aplica-se do mesmo modo no caso do G. D. de Alcoutim, onde o controle se 

pretende também assegurar. Mas, não basta só ter controle, é necessário observar os sinais, 

sobretudo, quando o Presidente da Câmara é o Presidente da Assembleia Geral, tem 

responsabilidades acrescidas. O G.D. de Alcoutim, tem vindo de algum tempo a esta parte a 

funcionar na mais pura ilegalidade, têm-se passado situações de alguma preocupação, 

culminando com uma convocatória para eleições sem pés nem cabeça. A última Assembleia 
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Geral do clube foi uma autêntica vergonha pela forma como os associados são desrespeitados 

e até provocados por alguém que pode ter muito valor, mas, não tem perfil para presidente de 

um clube dum país democrático. O Sr. Presidente da Assembleia podia e deveria ter intervido 

no sentido de chamar a atenção da Srª. para a foram desajustada como estava intervir. 

Aconselho-os a deixarem de ter medo dos papões e que “acabem com as capelinhas” e a não 

intervirem onde a sociedade civil tem obrigação de o fazer para o bem geral. Outro subsídio 

no valor global de 21.500 euros atribuídos à Moira, uma associação que pouco se sabe 

quanto à divulgação pública das suas receitas e despesas, por isso suscita-nos muitas dúvidas. 

Para além de verificarmos ser um associação muito fechada em si mesmo, outra forma de 

controle da Câmara Municipal, pela via que está no poder, basta verificar quem são o rosto 

visível desta “Associação”. Também constatámos que a própria Associação Alcance não será 

de todo independente pois aqui também a Câmara terá um certo controle. Em conclusão 

assumimos que o relatório e contas de gerência de 2005, não merece a nossa aprovação tendo 

em linha de conta algumas rubricas, a ordem das prioridades na execução de algumas obras 

não merecem a nossa aprovação. Na falta de critério ou rigor na atribuição de alguns 

subsídios também estamos em desacordo. Finalmente, porque não nos é possível, apesar de 

todos os documentos estarem bem apresentados e perceptíveis, saber da forma como foram 

feitas algumas despesas”. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz interveio para referir que a apreciação feita pelo Partido 

Socialista ao documento da prestação de contas deixou “muito a desejar” devido à pouca 

especificidade. Continuou, referindo que não foi a análise mais correcta, devido ao 

distanciamento para assuntos que nada têm a ver com as contas da Autarquia, nomeadamente 

Grupo Desportivo de Alcoutim e Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcoutim. De 

seguida teceu alguns comentários sobre o documento em epígrafe, designadamente, sobre o 

saldo de gerência que transitou para o ano de 2006, com as dívidas saldadas, o que demonstra 

que houve contenção nas despesas e honestidade para com os fornecedores, referindo que a 

Câmara goza de “boa saúde” financeira. Informou igualmente que as despesas com o pessoal 

aumentaram devido a duas situações, o aumento dos ordenados e o aumento das 

contribuições para a Segurança Social, que houve ao nível de obra uma execução de 62% e 

que o PPI contou com um grau de execução de 48%. ------------------------------------------------ 

--------- O Vereador José Carlos interveio para referir que o Sr. Vereador Francisco Xavier 

afirmou que existiu uma concretização de sessenta e tal por cento, por 2005 ser um ano de 

eleições, o que não se verifica se compararmos com os anos anteriores, onde ocorreram 

concretizações bastantes elevadas. Finalizou a sua intervenção corroborando com o Vereador 

Rui Cruz na medida que a autarquia tem capacidade de endividamento, aumentou as receitas 
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e não tem dívidas. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra para mencionar que quando 

verificarem que existe da parte do executivo outra atitude da forma como tratam as questões, 

então a sua atitude seria também outra, porque não deve haver diferenças nem controle sobre 

as pessoas, para que a sociedade civil funcione da melhor maneira. Informou que o Partido 

Socialista elaborou da melhor forma o documento de análise ao relatório da prestação de 

contas, colocando no mesmo o que achava de mais importante realçar. --------------------------- 

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

Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, com o fundamento nas razões mencionadas no 

documento apresentado, aprovar os documentos em epígrafe, remetendo-os à Assembleia 

Municipal nos termos e para os efeitos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----- 

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

--------- APRECIAÇÃO DO PROJECTO DE LOTEAMENTO NA POVOAÇÃO DE 

GIÕES: 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 que a aprovação pela Câmara Municipal da operação de loteamento 

seja precedida de um período de discussão pública a efectuar nos termos do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, de acordo com o preceituado pelo n.º 5 do artigo 

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

Lei 177/2001, de 04 de Junho. O Vereador José Galrito interveio para referir que não está 

contra a aprovação do projecto, mas que gostaria de ver solucionada a questão do terreno, 

uma vez que no parecer técnico pressupõe-se que o mesmo é do domínio público. Referiu 

ainda, que o período para construção da obra deveria ser de dois anos e não de um ano, com 

vem mencionado no artigo 17.º da Memória Descritiva. --------------------------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para corroborar o referido pelo Vereador José 

Galrito, no sentido de rectificar o período de construção para dois anos. Continuou referindo, 

que o projecto tem andado “enrolado” há bastante tempo e que não é necessário que a sua 

execução seja coincidente no tempo com a questão do registo dessa propriedade, isto é não 

poderemos ficar à espera para resolver o problema da propriedade e só depois elaborar o 

projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Francisco Xavier interveio para questionar o Sr. Presidente se este 

assunto prende-se com o registo da propriedade ou prende-se em saber se é ou não de 

domínio público, tendo o Vereador Rui Cruz esclarecido que a indicação que tem é que é de 

domínio público. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- O Vereador José Galrito usou novamente da palavra para mencionar que para se 

implementar o projecto nesse terreno deve-se saber como está definida a regularidade dos 

prédios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, aprovar o projecto, com a rectificação do 

artigo 17.º da Memória Descritiva. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E CORTE TABELIÃO – Trabalhos a mais: 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 que sejam 

aprovados os trabalhos a mais no valor de � 77.746,14 – (trabalhos a mais contratuais no 

valor de � 51.610,07 e trabalhos a mais não contratuais no valor de � 26.136,07), 

correspondente a 21.13% da empreitada inicial, que seja dispensado o estudo previsto na 

parte final do n.º 2 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, nos termo do n.º 

3 do mesmo artigo e dar conhecimento ao empreiteiro da aprovação, solicitando uma 

proposta que incorpore num único mapa de trabalhos, todos os itens aprovados para a 

execução destes trabalhos, bem como aprovar a minuta do contrato. O Vereador Galrito 

interveio para questionar o Sr. Presidente se os 77 mil � de trabalhos a mais era previsível 

que acontecesse, estranhando a avultada verba utilizada para cortar árvores e desmatar. Faz 

de seguida uma chamada de atenção para os aquedutos onde passa a água, que estão 

demasiados estreitos e direccionados para as paredes das propriedades. -------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz interveio para referir que estes trabalhos a mais foram 

anteriormente aprovados em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------

-------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra para referir que estes aumentos 

correspondem a 21% do total global da obra e que acham que é muito. Continuou 

mencionando que a estrada vai ficar muito estreita e perigosa, aconselhando a colocação de 

protecção nos pontos mais sinuosos. --------------------------------------------------------------------

------- O Vereador José Carlos interveio para esclarecer que a estrada é um caminho rural e 

que não pode exceder o limite de 5metros de largura, se não tem comparticipação. ------------- 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria, com dois votos contra 

dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, com o fundamento nas razões atrás 

mencionadas, aprovar a referida proposta. ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

PARA ALIENAÇÃO – Alcaria Queimada: 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 se manter a deliberação 

tomada em reunião de 09 de Março, considerando o parecer da Divisão de Planeamento e 

projectos, e submeter o processo à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei 169/99, de 18/09, com a redacção que lhe 

foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 

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

Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, aprovar a referida proposta. Os Vereadores da 

Bancada do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto, que fica arquivada 

em pasta anexa à presente acta – “ Os Vereadores Francisco Xavier e José Galrito, 

abstiveram-se na votação sobre a desafectação de um parcela de terreno do domínio público 

de 2x2,55 metros, em Alcaria Queimada, por uma questão de principio, aliado ao facto de ser 

nossa convicção de que sendo cumprido ao rigor o espaço alienado, o efeito negativo será 

mínimo, e ainda tendo em consideração que o munícipe mais directamente interessado 

manifesta-se contra a alienação, por se achar prejudicado com essa decisão. Esta abstenção 

tem também como base a obrigatoriedade de exigir do interessado a construção de um fossa 

céptica por baixo da casa de banho, dentro do espaço alienado, nem mais um centímetro. A 

nossa visita ao local deu-nos a possibilidade de podermos ter uma visão mais concreta sobre 

o problema e foi determinante para a nossa decisão”. ------------------------------------------------ 

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

--------- APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO – Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim/Apoio Financeiro: O assunto foi retirado, uma vez que se 

pretende contactar um técnico especialista para análise da melhor solução a adoptar. O 

assunto voltará à Câmara quando se encontrar melhor documentado. A proposta da retirada 

do assunto foi aprovada por unanimidade--------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE, solicitando subsídio, no montante de � 

2.250 (dois mil duzentos e cinquenta euros), para a realização das provas Baja Terras d´el 

Rei, nos dias 21 a 23 de Abril e Rali de Martim Longo, no dia 21 de Maio. O Vereador José 

Carlos interveio para mencionar que o apoio a conceder tem como objectivo a realização das 
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duas provas mencionadas em epígrafe, e que houve uma alteração à data do Rali devido ao 

calor no mês de Julho, e que este faz parte do calendário regional. ----------------------------- 

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

subsídio de � 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------ 

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

--------- A MOIRA – Associação de Defesa e Promoção do Património do Concelho de 

Alcoutim, solicitando subsídio, no montante de � 11.000,00 (onze mil euros), para fazer face 

a todas as despesas relativas à comemoração do 1.º de Maio. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores José Galrito e Francisco 

Xavier, conceder um subsídio de � 11.000,00 (onze mil euros). ------------------------------------

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

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

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

--------- ALSUD – Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Alengarve, CRL – 

Versão Final dos Estatutos: Foi presente a versão final dos estatutos para constituição de 

uma Cooperativa de Ensino Profissional, designada por ALSUD – Cooperativa de Ensino e 

Formação Profissional do Alengarve, CRL, da qual farão parte as Câmaras Municipais de 

Mértola, Tavira, Alcoutim, a Sociedade Mineira de Neves Corvo S.A, e a Associação 

Nuclisol/Jean Piaget, e tem como finalidades a promoção da formação e qualificação 

profissional de jovens e adultos na área geográfica da autarquias envolvidas, documento que 

fica arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante. Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a versão final dos estatutos, 

remetendo-os à Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos da alínea m) do n.º2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: 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 da Autarquia, para a aquisição de um terreno para ampliação do cemitério da 

Aldeia de Vaqueiros, com a comparticipação extraordinária de � 1.300 (mil e trezentos 

euros) correspondente a 50% do custo do terreno. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder a comparticipação extraordinária de � 1.300 (mil e 

trezentos euros) correspondente a 50% do custo do terreno. ---------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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: “RELATÓRIO E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2005”; “DESAFECTAÇÃO DE PARCELA 

DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO – Alcaria queimada”; 

“PEDIDO DE SUBSÍDIO – Associação A MOIRA”. -------------------------------------------- 

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezassete horas e dez 

minutos, 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 


