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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 21/2007 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Dezembro de 2007 
 
 
--------- Aos doze dias do mês de Dezembro de dois mil e sete,  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,  José Carlos da Palma Pereira, Francisco Alho 

Xavier e Hugo Miguel Gago Barradas,  respectivamente Presidente e 

Vereadores do referido Órgão do Município,  cuja ordem de trabalhos f ica 

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 quinze horas e t rinta minutos,  tendo a Câmara passado a 

ocupar-se do seguinte: --------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara pôs à  discussão a acta n.º  20/2007, da reunião realizada 

no dia 28 de Novembro, cujos textos foram previamente distribuídos pelos  

membros presentes.  ------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar a referida acta.  -------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  -  Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º237) respeitante ao dia 11 de Dezembro, que 

apresentava os seguintes resultados: ----------------------------------------------- 

--------- Total de Movimentos de Tesouraria – �  2.118.451,50 (dois milhões 

cento e dezoito mil quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------  

---------Operações Orçamentais – �  1.877.024,55 (um milhão oitocentos e 

setenta e sete mil vinte e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos); ----- 

--------- Operações Não Orçamentais – �  240.934,72 (duzentos e quarenta mil 

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

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O senhor Vereador 

Francisco Xavier interveio para chamar à atenção relativamente ao ponto 

Assuntos Diversos da Ordem do Dia,  onde são incluídos assuntos que,  em seu 

entender,  deveriam ser individualizados.  ------------------------------------------ 

--------- O senhor Presidente esclareceu que isso se deve ao facto de,  nos dias 

posteriores à elaboração da Ordem do Dia,  aparecerem sempre outros 

assuntos,  que devem ser presentes a reunião.  ------------------------------------- 

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

---------  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL DE ALCOUTIM – Alteração sujeita a regime 

simplificado por adaptação às disposições do PROT Algarve:  Foi presente 

uma proposta de alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de 

Alcoutim, documentada com a informação do gabinete jurídico,  alteração 

sujeita a regime simplif icado, por adaptação às disposições do PROT 

Algarve,  a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica 

arquivada em pasta anexa à presente acta desta fazendo parte integrante.  ----- 

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

aprovar a referida proposta,  e submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do 

n.º  1 do artigo 79.º  e nos termos da alínea c) do n.º  1 do artigo 97.º ,  ambos 

do Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, para efeitos de aprovação 

das alterações ao Regulamento do Plano Director Municipal de Alcoutim. ----  

 --------- CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PEREIRO, 

SERRO DA VINHA DE BAIXO E DE CIMA E COITO – Aprovação da 
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Alteração ao Projecto:  Foi presente  uma proposta  do Senhor Presidente da 

Câmara,  referente à alteração ao Projecto de Condutas de Abastecimento de 

Água a Pereiro,  Vicentes,  Serro da Vinha de Baixo e de Cima e Coito,  a qual 

se dá por transcri ta para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta 

anexa à presente acta.  --------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida proposta.  ---------------------------------------------------------  

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLIAS 

CARENCIADAS/Requerente: Arminda Maria: Foi presente uma 

informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social,  Dr.ª  Josélia 

Palma, cujo texto aqui se dá por t ranscrito para todos os efeitos legais,  

sugerindo que fosse atribuído à Srª D.Arminda Maria,  residente na localidade 

de Fernandilho,  um subsídio no valor de �  2.000 (dois mil euros),  para  

pagamento de parte das obras de recuperação da sua habitação, nos termos do 

art. º  5.º do capítulo II,  do Regulamento para atribuição de apoios económicos 

a famílias carenciadas,  do Município de Alcoutim. -------------------------- ----

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

atribuir um subsídio de �  2.000 (dois mil euros) à Sr. ª .  D. Arminda Maria.  ---

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

--------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: --------------------------------- 

--------- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DE 

MARTINLONGO: Solicitando subsídio para fazer face às despesas com a 

instalação de ar condicionado na sala ATL do referido Centro.  ----------------- 

--------- O senhor Vereador José Galrito interveio para referir que,  no seu 

entender,  os pedidos de subsídio devem ser acompanhados de orçamentos 

solicitados às casas comerciais do Concelho. -------------------------------------

----------  O senhor Vereador José Carlos informou ter conhecimento que o 

Centro de Desenvolvimento Cultural e Social de Martinlongo solicitou 

orçamento a uma empresa com a qual já têm trabalhado e que os  

equipamentos já se encontram adquiridos.  ----------------------------------------  

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

abstenção do senhor Vereador Francisco Xavier,  conceder um subsídio no 

montante de �  3.121,80 (três mil cento e vinte e um euros e oitenta 

cêntimos).  O senhor Vereador Francisco Xavier referiu que considera 
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incorrecto solicitar um subsídio depois do facto estar consumado, sendo este 

o motivo da sua abstenção. ----------------------------------------------------------

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

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

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

---------  EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO 

POLIVALENTE DE VAQUEIROS – Prorrogação de Prazo: Foi presente 

um pedido de prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, baseado num 

conjunto de alterações de projecto, devidamente documentado com os 

pareceres da f iscalização da obra e da Divisão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbanística desta Câmara Municipal.  -------------------------------------

--------- Face aos pareceres atrás referidos,  a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  conceder a prorrogação do prazo por  120 dias,  60 dias de prazo 

legal e 60 dias de prazo gracioso,  sendo o prazo de execução da obra 

prorrogado até 29/02/2008. ---------------------------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PEREIRO, 

VICENTES, SERRO DA VINHA DE BAIXO E DE CIMA A E COITO – 

Prorrogação de prazo:  Foi presente um pedido de prorrogação de prazo da 

empreitada em epígrafe,  devidamente documentado com os pareceres da 

f iscalização da obra e da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão 

Urbanística desta Câmara Municipal.  ---------------------------------------------- 

--------- Face aos pareceres atrás referidos,  a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  conceder a prorrogação legal  do prazo por  210 dias,  sendo o 

prazo de execução da obra prorrogado até 18/06/2008. --------------------------

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLIAS 

CARENCIADAS/Requerente: Maria Benta Luíza: Foi  presente uma 

informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social,  Dr.ª  Josélia 

Palma, cujo texto aqui se dá por t ranscrito para todos os efeitos legais,  

sugerindo que fosse atribuído à Srª.D. Maria Benta Luísa, residente na 

localidade de Martinlongo, um subsídio no valor de �  1.836,64 (mil 

oitocentos e trinta e seis euros e sessenta  e quatro cêntimos),  para pagamento 

de medicamentos de doença de alzheimer e substituição do telhado da sua 

habitação, nos termos do art. º  5.º do capítulo II,  do Regulamento para 
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atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas,  do Município de 

Alcoutim. -----------------------------------------------------------------------------

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

atribuir um subsídio de �  1.836,64 (mil oitocentos e trinta e seis euros e 

sessenta e quatro cêntimos) à Sr. ª .  D. Maria Benta Luíza.-----------------------

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

--------- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Isenção de 

Pagamento de Taxa: -  Foi presente um ofício dos Bombeiros Voluntários de 

Alcoutim solicitando a isenção do pagamento da taxa de licença especial de 

ruído para espectáculos referente ao baile que pretendem realizar na 

passagem do ano. ---------------------------------------------------------------------

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

conceder a isenção do pagamento da referida taxa,  nos termos do nº .  2,  do 

artigo 4º. ,  do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças.  ----------------------

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: - Foi presente  a minuta  do protocolo de 

colaboração entre o Município de Alcoutim e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcoutim, a qual se dá por t ranscrita para todos os 

efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta. ----------------- 

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

aprovar a referida minuta.  -----------------------------------------------------------

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

--------- O senhor Presidente propôs ao executivo a não realização da reunião 

prevista para o dia 26 de Dezembro, devido à época Natalícia,  proposta que 

foi aceite por unanimidade.  --------------------------------------------------------- 

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

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  O Sr.  Arquitecto José Martins 

usou da palavra para questionar o Sr.  Presidente relativamente ao horário da 

realização das reuniões de Câmara e ao facto do “site”  da Câmara se 

encontrar desactualizado. Sugeriu,  ser conveniente,  que a Autarquia elabore 

um regulamento municipal de atribuição dos subsídios e congratulou-se com 

a medida que o executivo tomou quanto à taxa de IRS. --------------------------
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------------ O Sr.  Presidente,  Dr.  Francisco Amaral prestou os esclarecimentos 

que se mostraram devidos.  ---------------------------------------------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM MINUTA: A Câmara deliberou 

por unanimidade,  aprovar em minuta nos termos do n.º  3 do art. º  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,  todas as deliberações tomadas na 

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

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas 

dezasseis horas e vinte 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 mandei redigir e  lavrar.  -----------------------------------------------------------

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

 

 

        O Presidente       A Secretária 


