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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 08/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Abril de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e seis 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 7/2006, da reunião realizada no dia 12 de Abril, cujo 

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

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

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

Tesouraria (n.º 80) respeitante ao dia 26 de Abril de 2006, que apresentava os seguintes 

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 444.589,50 ( quatrocentos e quarenta e quatro 

mil quinhentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos); ---------------------------------------

--------- Operações Orçamentais -  � 142.512,18 ( cento e quarenta e dois  mil quinhentos e 
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doze euros e dezoito cêntimos); -------------------------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais - � 301.051,03 ( trezentos e um mil e cinquenta e um 

euros e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador José Galrito interveio 

para congratular os atletas do Grupo Desportivo de Alcoutim pela revalidação do título de 

Campeão do Algarve de Fundo, em Lagoa, no dia 25 de Abril. ------------------------------------  

--------- O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para congratular os Inter-Vivos 

pelos resultados recentemente obtidos na modalidade de Futsal. -----------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VAQUEIROS: 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 seja aprovado o Protocolo de Colaboração entre o Município de Alcoutim e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Vaqueiros, bem como que seja submetido à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Vaqueiros para efeitos de aprovação. --------------------------------------------------- 

--------- O Vereador José Galrito questionou o Senhor Presidente sobre se a Escola da 

Traviscosa iria servir para Igreja ou para recinto Polivalente, porque existe uma discordância 

entre a informação técnica e o protocolo. -------------------------------------------------------------- 

--------- O Senhor Presidente esclareceu que as antigas escolas primárias foram cedidas a 

várias instituições e como tal a população da Traviscosa é que decidiu o destino a adoptar. ---

------------ O Vereador Francisco Xavier interveio para mencionar que deve haver uma 

separação e uma definição entre as actividades culturais e desportivas e as religiosas, e que 

um Centro Cultural e Recreativo deve ter por base estatutos. Mencionou igualmente que o 

edifício em causa deve ser gerido pela sociedade civil e não pela Igreja, não existindo 

compatibilidade entre as várias actividades. ----------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para esclarecer que não é intenção da 

Autarquia obrigar a população a praticar a religião católica e que a Câmara contribui para 

todas as doutrinas, sendo que no concelho apenas existem instituições relacionadas com a 

Igreja Católica e por isso devemos ir ao encontro da vontade da população. Mencionou 

igualmente que este protocolo prende-se também com a comparticipação que a Câmara 

recebe para a execução da obra e que ouvidas várias entidades sobre a mais apropriada para a 

sua gestão, tendo a Fábrica da Igreja reunido as condições mais adequadas. ---------------------
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--------- O Vereador Francisco Xavier interveio para referir que não existe por parte do 

Partido Socialista desconfianças em relação à Câmara e se o protocolo mencionasse só as 

actividades culturais e religiosas não colocariam essa questão. Referiu ainda que não estão 

contra o protocolo mas que por razões de ética deve haver um espaço para cada actividade. --

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para referir que deve haver uma sintonia 

entre a informação técnica da Divisão de Planeamento e Projectos – Fundos Comunitários e o 

referido Protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Câmara interveio para mencionar que a Escola da Traviscosa estava 

destruída e houve uma comparticipação de fundos comunitários e por isso acha bem entregar 

à população. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

do Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração de Voto que fica arquivada em 

pasta anexa à presente acta e que se passa a transcrever: “A criação de um Centro Cultural e 

Recreativo obedece a uma série de regras, que parece-me não estarem contempladas no caso 

presente. Não nos parece correcto que se fale num centro cultural e recreativo sem que hajam 

elaborados os seus estatutos. No caso presente não nos parece bem, que a Igreja se esteja a 

meter no caminho que deve trilhar a sociedade civil. Também não nos merece o melhor 

acolhimento misturar as actividades religiosas com as outras actividades não religiosas, ou 

será que estamos a caminhar novamente para obrigar as pessoas, tenham a idade que tiverem, 

a perseguir a religião católica? Em Nome da liberdade de expressão, resta-nos votar contra 

este Protocolo – Câmara Municipal de Alcoutim – Fábrica da Igreja”. ----------------------------

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

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

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

--------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO -  solicitando 

subsídio, para fazer face a todas as despesas relativas à realização da festa dos Montes do 

Rio, nos dias 24 e 25 de Junho do corrente ano. ------------------------------------------------------ 

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

subsídio igual ao concedido no ano transacto no valor de � 1.500 (mil e quinhentos euros). -- 

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

--------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALCOUTIM – solicitando subsídio, no montante de � 5.000,00 (cinco mil euros), para 

aquisição do equipamento a instalar no posto de combustível, sito em 4 estradas/cruzamento 

de Alcoutim. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 
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subsídio de � 5.000,00 (cinco mil euros). --------------------------------------------------------------

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

--------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM -  solicitando subsídio, no montante de 

� 7.500 (sete mil e quinhentos euros), para fazer face a todas as despesas relacionadas com as 

provas de canoagem. O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para mencionar que 

devido aos problemas que o GDA atravessa a nível de direcção, deverá ser apenas concedido 

um subsídio de � 1.000,00 (mil euros). -----------------------------------------------------------------

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

dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, conceder um subsídio de � 1.000,00 (mil 

euros). Os Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto que 

fica arquivada em pasta anexa à presente acta e que se passa a transcrever: “ O Grupo 

Desportivo de Alcoutim, merece-nos enquanto tal o maior respeito. Mas, a gestão do mesmo 

nestes últimos anos deixa muito a desejar. Não enjeitamos o nosso apoio ao G.D.A desde que 

devidamente regularizada a sua situação em termos estatutários e da Lei. Na situação actual 

não o podemos fazer, e, muito menos quando os pedidos são solicitados como se o clube 

fosse somente um atleta, um monitor ou uma “direcção”. Isto não são formas de apresentar 

pedidos de subsídio, o normal era solicitá-lo tendo em conta as actividades que o Grupo 

Desportivo de Alcoutim leva a efeito no ano de 2006. Assim, resta-nos votar contra este 

subsídio por não se enquadrar nos pressupostos expostos”. -----------------------------------------

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

--------- ASSUNTOS DIVERSOS: Neste ponto não foi apresentado nenhum documento. ----

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezasseis 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 


