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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 02/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23 de Janeiro de 2008 
 
 

---------- Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e oito,  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,  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 

maioria 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: ---------------------------------------------------------------

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou justif icada a 

falta do Senhor Vereador Hugo Miguel Gago Barradas,  nos termos da alínea 

c) do n.º  1 do artigo 64 da Lei n.º  169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ---------------------------------------------

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

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

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º  01/2008, da reunião pública 
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ordinária realizada no dia 09 de Janeiro de 2008, cujo texto foi previamente 

distribuído pelos membros presentes na mesma reunião.-------------------------

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

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

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º15) respeitante ao dia 22 de Janeiro,  que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  1.619.785,59 (um milhão 

seiscentos e dezanove mil setecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e 

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

---------- Operações Orçamentais - �  1.337.234,79 (um milhão trezentos e  

trinta e sete mil duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e nove 

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

---------- Operações Não Orçamentais - �  281.927,53 (duzentos e oitenta e um 

mil novecentos e vinte e sete euros e cinquenta e três cêntimos).--------------- 

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

----------  PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Senhor Vereador José 

Galrito,  interveio,  para fazer menção aos constantes cortes de electricidade 

que se têm vindo a verif icar sempre que há uma alteração atmosférica,  chuva 

ou vento,  referindo que se deveria interceder junto da EDP no sentido de se 

resolver este problema. O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da 

palavra para salientar que em todas as reuniões efectuadas com essa 

Entidade,  este assunto é sempre debatido,  e que este é um problema que se 

verif ica não só em Alcoutim, mas em toda a Serra Algarvia,  porque as linhas 

são antigas,  e segundo informação da EDP as mesmas irão ser subst ituídas, 

estando também  previsto um aumento de potência para o Algarve.  ------------

----------  EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 

CORTES PEREIRAS, SANTA MARTA AFONSO VICENTE E VASCÃO – 1ª. 

Prorrogação de prazo – até 26.03.2008: Foi presente um pedido de prorrogação de 

prazo da empreitada em epígrafe,  a qual se dá por t ranscri ta para todos os  

efeitos legais,  acompanhada dos pareceres favoráveis da fiscalização da obra 

e da Divisão de Obras,  Planeamento e  Gestão Urbanística  desta Câmara 

Municipal,  no sentido de ser aprovado o pedido de prorrogação do prazo 

solicitado até 26 de Março de 2008, tendo presente a justif icação técnica da 
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f iscalização, emitida no seu parecer,  sendo: 32 dias (trinta e dois) de 

prorrogação legal e 58 dias (cinquenta e oito) de prorrogação graciosa.  -------

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

aprovar a prorrogação do prazo até 26 de Março de 2008. ----------------------- 

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

----------  EMPREITADA DO CAMINHO MUNICIPAL ENTRE A E.N. 122-1 E A 

E.M. 507 (ACESSO À VILA DE ALCOUTIM) – Substituição de Caução: Foi 

presente um pedido de substituição de caução prestada pela firma Manuel 

Joaquim Pinto S.A., referente à empreitada em epígrafe,  o qual está 

documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras Planeamento e 

Gestão Urbanística.  ------------------------------------------------------------------ 

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

autorizar o reembolso à referida f irma da importância de �  19.716.20 

(dezanove mil setecentos e dezasseis euros e vinte cêntimos),  referente a 5% 

e 10% de reforço de caução, nos termos da informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística.  -------------------------------------------------

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

----------  CERTIDÃO DE DESTAQUE/Requerente: Guilherme Manuel da Conceição: 

Foi  presente um requerimento de Guilherme Manuel da Conceição,  a solicitar 

o destaque de uma parcela de terreno com uma área de 500,00m2 de uma área 

total de 8.000,00m2, na localidade de Martinlongo, freguesia de Martinlongo, 

o qual está documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbanística,  com vista à emissão de certidão em como 

o destaque do terreno em questão está isento de licença ou autorização, nos 

termos do n.º  4 do art.  6.º  do Decreto Lei n.º  555/99, de 16 de Dezembro, 

com as respectivas alterações,  bem como que da certidão conste que não 

constitui operação de loteamento,  o destaque de uma parcela de terreno do 

prédio rústico,  com área total de 8.000,00m2, inscrito na matriz sob o artigo 

86 da secção 25 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

00274/920316. Do destaque irá resultar a parcela A  e parcela B ,  com a 

seguinte descrição: ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parcela A: A desanexar do referido prédio rústico constituída por 

um prédio urbano com uma área total de 650m2 e uma construção de 

195,80m2; a confrontar do Norte com Barranco, do Sul com Ana da Paula 

Candeias,  do Nascente com Guilherme Manuel da Conceição e Via Pública e 
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do Poente com Ana da Paula Candeias; --------------------------------------------

----------- Parcela B: Consti tui a parte restante do prédio constituída por um 

prédio rúst ico com área de 7350,00m2; a confrontar do Norte com Guilherme 

Manuel da Conceição,  do Sul com Guilherme Manuel da Conceição,  do 

Nascente com Via Pública e do Poente com Guilherme Manuel da Conceição.  

----------  Em face da informação da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão 

Urbanística,  a Câmara deliberou, por unanimidade,  isentar a licença e 

autorizar o referido destaque,  nos termos do n.º  4 do artigo 6.º  do Decreto-

Lei n.º  555/99 de 16 de Dezembro, com as respectivas alterações.  -------------

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

--------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM/Requerente: Vítor Manuel Martins: Foi presente uma comunicação 

de Vítor Manuel Martins para o exercício do direito de preferência conferido 

ao Município,  na alienação do fogo sito na Rua da Boavista nº4,  na Vila de 

Alcoutim, inscrito na Matriz sob o artigo 107, da freguesia de Alcoutim e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcoutim sob o nº  

5856/20070028, nas condições descritas no pedido,  devidamente 

documentada com a informação da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão 

Urbanística.  ---------------------------------------------------------------------------

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

não exercer o direito legal de preferência referente ao imóvel.  -----------------

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

---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A JUNTA DE 

FREGUESIA DO PEREIRO: Foi presente uma proposta de 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 

�1.900 (Mil e Novecentos euros),  dest inada à construção de catacumbas, 

ossários e arranjo da entrada do cemitério. --------------------------------------- 

O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para manifestar estranheza 

pelo facto dos Senhores Vereadores da oposição nada dizerem no que se 

refere aos documentos que acompanham a proposta,  uma vez que o pedido 

vem acompanhado de um só orçamento,  parecendo-lhe assim existirem dois 

pesos e duas medidas,  consoante as situações,  o que,  na sua opinião,  denota 

falta de imparcialidade e coerência.  O Senhor Vereador Francisco Xavier 
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usou da palavra para referir que esta questão é ridícula,  e tendo em conta o 

que o Senhor Vereador José Carlos Pereira referiu,  futuramente,  considerará 

que há “má fé”,  se as propostas não vierem sempre acompanhadas por mais 

que um orçamento.  O Senhor Presidente interveio para mencionar que não se 

tratava de uma questão de “má fé”,  mas sim de “boa fé”,  porque no caso 

concreto,  o orçamento apresentado é do único fornecedor que existe na 

localidade do Pereiro.  O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou 

novamente da palavra para mencionar que as situações distintas devem ser 

tratadas de modo diferente,  no entanto,  concorda que sejam sempre 

consultados os fornecedores do Concelho. Em relação à “má fé” referida pelo 

Senhor Vereador Francisco Xavier,  salientou que cada um tem as suas ideias,  

e que,  se respeita as ideias do Senhor Vereador,  este também terá que 

respeitar as suas.  Concluiu referindo que o Senhor Vereador Francisco 

Xavier poderá ter a ambição de ser tão sério quanto ele,  mas nunca o será  

mais.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----------  PEDIDOS DE APOIO FINACEIRO; Foram presentes os seguintes 

pedidos de subsídio: -----------------------------------------------------------------

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE MARTINLONGO: Solicitando um  

subsídio de �  2420.00 (dois  mil quatrocentos e vinte euros) para fazer face às 

despesas referentes ao Processo 274/2002 (Largo do Pessegueiro).-------------

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

conceder o subsídio supra mencionado. --------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS:  sol icitando subsídio,  no montante de �  2000,00 (dois mil 

euros), para fazer face as despesas com a realização do X Passeio Todo o 

Terreno Trilhos Inter-Vivos 2008, a realizar nos dias 16 e 17 de Fevereiro.  -- 

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier,  conceder um subsídio 

de �  2000,00 (dois mil euros).  ------------------------------------------------------

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio, 

no montante de �  7500,00 (sete mil  e quinhentos euros) para fazer face a 

despesas inerentes à reparação da carrinha de 9 lugares,  bem como à 
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aquisição de material diverso para funcionamento do grupo. --------------------

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

conceder o subsídio acima referido.  ------------------------------------------------

---------- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS: Solicitando subsídio no 

montante de �  5.000,00 (cinco mil euros),  no sentido de permitir completar o 

Plano de Actividades e fazer face às despesas com diversas  actividades de 

escutismo, em Alcoutim. ------------------------------------------------------------

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

conceder o subsídio acima referido.  ------------------------------------------------

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

---------- ASSUNTOS DIVERSOS: REGIMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM - ALTERAÇÃO: Foi presente o documento 

em apreço para efeitos de alteração.------------------------------------------------

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

alterar o nº  2 do artigo 1º do Regimento da Câmara Municipal,  no que 

concerne ao horário das reuniões da Câmara,  passando as mesmas a ter início 

às 15:30 horas.  -----------------------------------------------------------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não se realizaram intervenções.  -

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas 

dezasseis horas e cinco minutos,  da qual,  para constar,  se lavrou a presente 

acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, que a 

redigi,  e mandei lavrar.  --------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente          A Secretária 


