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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Maio de 2008 
 
 

---------- Aos vinte e o ito dias do mês de Maio de do is mil e o ito, nesta Vila 

de Alcout im, Edifíc io dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se,  

em reunião pública ordinár ia, os membros da Câmara Municipa l,  

Excelent íssimos Senhores José D`Assunção Pereira Galr ito, José Car los da 

Palma Pereira, Francisco Alho Xavier  e Hugo Miguel Gago Barradas,  

Vereadores do refer ido Órgão do Município, cuja ordem de t rabalhos f ica 

arquivada em pasta anexa.  ----------------------------------------------------------

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Ver if icando-se a presença da 

maior ia dos membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a 

reunião pelas quinze horas e t r inta minutos, tendo a Câmara passado a 

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

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

falta do Senhor Presidente, Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral,  nos 

termos da alínea c)  do n.º 1 do art igo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, passando a 

presidir aos t rabalhos o Sr. Vice-Presidente. --------------------------------------

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

Vice-Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 09/2008, da reunião  

pública ordinár ia realizada no dia 14 de Maio de 2008, cujo texto fo i 

previamente distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ---------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Alho Xavier, por não ter estado 

presente na refer ida reunião, aprovar a refer ida acta. ----------------------------

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

----------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  

T-dois da Tesourar ia (n.º100) respeitante ao dia 27 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.164.366,21 (do is milhões 

cento e sessenta e quatro mil e t rezentos e sessenta e seis euros e vinte e um  

cênt imos).-----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.847.815,31 (um milhão o itocentos e 

quarenta e sete mil o itocentos e quinze euros e t r inta e um cênt imos) ; --------

---------- Operações Não Orçamentais - € 316.009,26 (t rezentos e dezasseis 

mil e nove euros e vinte e seis cênt imos). -----------------------------------------

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

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

Galr ito interveio para so lic itar informação relat ivamente a algumas questões 

que pretendia ver esclarecidas. A pr imeira questão tem a ver com as 

dimensões do campo de futebo l, o Senhor Vereador quest ionou se as mesmas 

são as medidas regulamentares ou se existe algum erro nas marcações. A 

segunda questão prende-se com o mau cheiro que se faz sent ir nas ruas do  

centro da Vila de Alcout im e a últ ima questão refere-se ao facto de, na 

localidade dos Guerreiros do Rio, exist ir uma rua que está constantemente a 

verter água situação que se arrasta há alguns anos. ------------------------------

---------- O Senhor Vice-Presidente interveio para esclarecer as questões 

co locadas pelo Senhor Vereador José Galr ito. ------------------------------------

---------- Em relação à pr imeira questão, refer iu que o projecto do campo de 

futebo l contempla as medidas mínimas no que diz respeito às l inhas laterais  

envo lventes, mas, no que se refere à área central,  as medidas são as normais,  

e está preparado apenas para as compet ições nacionais.  Esclareceu ainda que 
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a segunda fase do pro jecto contempla  o arranjo dos exter iores com a 

co locação de pavimentação em tapete vermelho, um espaço disponível para a 

co locação de bancadas, estacionamento e a iluminação. ------------------------- 

---------- O Senhor Francisco Xavier  interveio para quest ionar se os 

balneár ios também ir iam ser arranjados, ao que o Senhor Vice-Presidente 

esclareceu que os mesmos ir iam ser remodelados inter iormente com recurso  

aos funcionár ios da autarquia. ------------------------------------------------------

---------- Em relação à segunda questão, colocada pelo Senhor Vereador José 

Galr ito, o Senhor Vice-Presidente esclareceu que essa s ituação fo i detectada 

quando se co locou em funcionamento a estação elevatória do bairro, o 

empreiteiro já fo i alertado e tomou algumas providencias as quais não 

reso lveram totalmente o problema, carecendo de outra solução que poderá 

passar pela subst itu ição integral das tampas dos esgotos. -----------------------

---------- Relat ivamente à terceira questão, o Senhor Vice-Presidente 

esclareceu que a reso lução do problema torna-se mais complexa porque ainda 

não se conseguiu ident if icar, com precisão, a sua origem embora tenham sido  

equacionadas vár ias hipóteses. Concluiu, refer indo que a so lução terá que ser  

encontrada e o problema reso lv ido antes de ser in iciada a obra de 

pavimentação das ruas. --------------------------------------------------------------

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

---------- FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DO EDIFÍCIO DO 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIAN A 

E CENTRO DE ARTES E OFICIOS DE ALCOUTIM – Cancelamento de 

garantia bancária;  Foi presente uma informação da Div isão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, rela t iva ao cancelamento da garant ia 

bancár ia apresentada pela f irma Prospect iva, Projectos, Serviços, Estudos 

Lda., referente à empreitada em epígrafe. Face ao parecer favorável, a 

Câmara, deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao cancelamento da 

refer ida garant ia bancár ia. ----------------------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/Requerente: Eduardo 

Joaquim Rodrigues Palma; Fo i presente um requer imento de Eduardo 

Joaquim Rodr igues Palma, so lic itando parecer para efeitos do disposto do 

art igo 54º da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto, com as respect ivas 
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alterações, relat ivamente à const itu ição em regime de compropr iedade do  

prédio rúst ico sito em Enxoval, freguesia e conce lho de Alcout im, descr ito na 

Conservatória do Registo Predial de Alcout im sob o nº. 6096, inscr ito na 

matr iz predial sob o art igo nº 131 da secção 010, com a área de 880 m2 e que 

se dest ina, segundo informações do requerente, a fins agr íco las. --------------- 

---------- O refer ido prédio  rúst ico será composto por 2 (dois) compartes,  

cabendo ½ a Moez Ali Abdul Rasul Jivrad Jinha, e ½ a Maur icet te Georgette 

Irene Coulombet Deschamps. ------------------------------------------------------- 

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

emit ir parecer favorável, face à declaração do requerente e à informação da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ---------------------------

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

---------- EDIFÍCIO DO GAT DE TAVIRA – ALIENAÇÃO DA  PARTE 

CORRESPONDENTE AO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM;  Fo i presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por t ranscr ita para todos os 

efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa á presente acta, desta fazendo 

parte integrante, referente ao assunto em epígrafe, alienação ao Munic ípio de 

Tavira da parte correspondente ao Município de Alcout im, do Edifíc io sede 

do GAT de Tavira, pelo  valor  de € 63.444,98 (sessenta e t rês mil,  

quatrocentos e quarenta e quatro euros e noventa e oito cênt imos). ------------ 

---------- O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para informar que o GAT 

de Tavira vai ser ext into a part ir de 30 de Junho, ficando os funcionár ios 

existentes afectos à Câmara de Tavira e à CCDR Algarve, e que o Município  

de Tavira manifestou interesse na aquis ição da parte do edifíc io pertencente 

aos restantes Municípios. Cont inuou refer indo que o Município  de Alcout im 

invest iu, em 1992, o valor de 11.286.226$00 o que corresponde, em 2008, a 

90.635,68€ (noventa mil seiscentos e t r inta e cinco euros e sessenta e o ito 

cênt imos) e que de acordo com a avaliação efectuada e a aplicação do 

coefic iente de desvalor ização do edifíc io (30%) cabe ao Município de 

Alcout im receber a importância de 63.444,98€ (sessenta e t rês mil,  

quatrocentos e quarenta e quatro euros e noventa e o ito cênt imos) -------------

----------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio para quest ionar o  

Execut ivo quanto ao valor proposto para a venda do edifíc io po is não lhe 

parecia correcto atr ibuir uma desvalor ização ao edifíc io uma vez que existe 
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sempre valor ização do património. ------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para refer ir que na 

altura da ad judicação da obra, o edifíc io  custou cerca de o itenta e um mil 

contos, o que corresponde actualmente a quatrocentos e cinco mil euros, que 

a refer ida obra fo i f inanciada pelo Estado em 60% e o terreno cedido pela 

Câmara de Tavira, ent idade que não fazendo nenhum invest imento monetár io  

acabou por ficar com o edifíc io e as infra-estruturas no seu terreno. 

Cont inuou, refer indo que sendo de € 90.000 (noventa mil euros) a 

valor ização atr ibuída em 2008 para o Munic ípio de Alcout im,  estranha e não 

entende o facto de o edifíc io ao ser vendido, no mesmo ano, sofrer uma 

desvalor ização de 30%. Concluiu, refer indo não concordar com os valores 

apresentados dado que o Município  de Alcout im irá receber basicamente o  

mesmo valor que invest iu na construção do edifíc io e quem vai lucrar com 

esta venda é a Câmara Municipal de Tavira. -------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, o mesmo obteve do is votos contra dos 

Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier e do is votos a favor dos 

Senhores Vice-Presidente e Vereador Hugo Barradas. Exist indo empate na 

votação e nos termos do disposto no n.º 2 do art igo 89.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, o senhor Vice-Presidente exerceu o voto de qualidade, pelo  

que a refer ida proposta fo i aprovada por maior ia. -------------------------------- 

---------- Os Senhores Vereadores Francisco Xavier e José Galr ito 

apresentaram a seguinte declaração de voto, que se passa a t ranscrever: “ Os 

Vereadores da Câmara Munic ipal de Alcout im, José D’Assunção Galr ito e 

Francisco Alho Xavier, votaram contra, o ponto 3 – Edifíc io do GAT de 

Tavira – Alienação da parte correspondente ao Município, na reunião do 

Execut ivo de 28/05/2008 por considerarem que os valores a que chegaram 

não correspondem ao valor real,  que os Municíp ios de Alcout im, Castro 

Mar im e Vila Real de Santo António, têm direito a receber. Em conclusão, 

consideram que com esta venda nos moldes propostos, as autarquias em 

questão ficam muito lesadas. Alcout im 28 de Maio de 2008”. ------------------ 

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

DO MUNICÍPIO;  Fo i presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se 

dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa 
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á presente acta, desta fazendo parte integrante, referente ao assunto em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS: Procº. Nº. 6/2008 – Requerente: Custódio Candeias; Fo i 

presente uma informação da Técnica Super ior Assessora de Acção Social,  

cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais, referente à 

atr ibuição de um subsídio no valor de € 580,00 (quinhentos e oitenta euros), 

ao Senhor Custódio Candeias, residente na localidade de Tremelgo, freguesia 

de Mart im Longo, para aquisição de próteses dentár ias completas, nos termos 

do art .º 5.º do capítulo  II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios 

económicos a famílias carenciadas, do Munic ípio de Alcout im. ---------------- 

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

atr ibuir  subsíd io no va lor de € 580,00 (Quinhentos e o itenta euros) ao Senhor 

Custódio Candeias. ------------------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS: Procº. Nº. 7/2008 – Requerente: Valentim António 

Pereira;  Fo i presente uma informação da Técnica Super ior Assessora de 

Acção Social,  cu jo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos 

legais,  referente à atr ibuição de um subsídio no valor  de € 4.126,00 (quatro 

mil,  cento e vinte e se is euros), ao Senhor Valent im António Pereira,  

residente na localidade de Fort im,  freguesia de Vaqueiros, para fazer  face a 

despesas referentes a obras na habitação, nos termos do art .º 5.º do capítulo  

II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios económicos a famílias 

carenciadas, do Munic ípio de Alcout im. ------------------------------------------- 

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

atr ibuir  subsíd io no valor de € 4.126,00 (quatro mil,  cento e vinte e se is 

euros), ao Senhor Valent im António Pereira. -------------------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO;  Fo i presente o seguinte 

pedido de subsídio: ------------------------------------------------------------------ 



 7

---------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Solic itando um subsídio no montante de 

€ 1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas com a contratação de um 

guarda-nocturno, para o pavilhão instalado na praia de Monte Gordo, durante 

a época balnear. ----------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros). -----------------------

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

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

---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE / Requerentes: José Afonso Gomes e Augusto 

dos Ramos Simão: Foi presente um requer imento de José Afonso Gomes e de 

Augusto dos Ramos Simão, a so lic itar a desanexação de uma área de 208,03 

m2 (SC. = 104,62 m2 e SD. = 103,41 m2), do prédio urbano sito em 

Palmeira, freguesia de Alcout im, inscr ito na matr iz predia l sob o art .º 2711, e 

descr ito na Conservatória do Registo Predial de Alcout im sob o n.º 5306, 

com uma área de 460,21 m2, com vista à emissão de cert idão onde conste que 

o destaque está isento de l icença ou autor ização, nos termos do n.º 4 do art .  

6.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as respect ivas 

alterações, o qual está documentado com o parecer favorável da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. Do destaque irá resultar a parcela 

A  e a parcela B,  com a seguinte descr ição: ---------------------------------------

---------- Parcela A (A destacar) – Const ituída por um prédio, com uma área 

de 208,03 m2 (SC. =104,62 m2 e SD. = 103,41 m2), confrontando do Norte 

com Via Pública, do Sul e Nascente com José Afonso Gomes e do Poente com 

José Afonso Gomes, Mar ia Flor inda Simão Gomes e Augusto dos Ramos 

Simão. ---------------------------------------------------------------------------------

----------  Parcela B – Const ituída por um prédio, com uma área de 252,18 m2 

(SC. = 70,64 m2 e SD. = 181,54 m2), confrontando do Norte com Via Pública 

e Custódia Mestre Luís, do Sul com Joaquim Madeira Marques, do Nascente 

com José Afonso Gomes, Mar ia Flor inda Simão Gomes e Augusto dos Ramos 

Simão e do Poente com José Augusto Cavaco Madeira e Custódia Mestre 

Luís. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Em face da informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a l icença e 
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autorizar o refer ido destaque, nos termos do n.º 4 do art igo 6.º do Decreto-

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

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

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

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

---------- 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 refer ido art igo,  as seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião: “CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/Requerente:  

Eduardo Joaquim Rodrigues Palma”; “ATRIBUIÇÃO DE AP OIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARENCIADAS: Procº. Nº. 6/200 8 – 

Requerente: Custódio Candeias”;  “-ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARENCIADAS: Procº. Nº. 7/200 8 – 

Requerente: Valentim António Pereira”; “CERTIDÃO DE  DESTAQUE / 

Requerentes: José Afonso Gomes e Augusto dos Ramos Simão”. -----------------------

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a t ratar, 

pelo Excelent íssimo Senhor Presidente fo i encerrada a reunião, pelas 

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

presente acta, que vais ser assinada pe lo Senhor Presidente e por mim, Chefe 

da Div isão Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcout im,  

que a redigi,  e mandei lavrar. -------------------------------------------------------

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

O Presidente          A Secretár ia 

 


