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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Maio de 2008 
 
 

---------- Aos catorze 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 Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galr ito, José Car los da Palma Pereira e Hugo Miguel 

Gago Barradas, respect ivamente Presidente e 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 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 Vereador Francisco Alho  Xavier, nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art igo 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 08/2008, da reunião pública 
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ordinár ia realizada no dia 23 de Abr il 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 José Car los Pereira, 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.º91) respeitante ao dia 13 de Maio, que apresentava 

os seguintes resu ltados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.810.127,16 (um milhão 

oitocentos e dez mil cento e vinte e sete euros e dezasseis cênt imos) ; ---------

---------- Operações Orçamentais - € 1.535.731,72 (um milhão quinhentos e 

t r inta e cinco mil setecentos e t r inta e um euros e setenta e dois cênt imos) ; --

---------- Operações Não Orçamentais - € 273.843,29 (duzentos e setenta e 

t rês mil o itocentos e quarenta e t rês euros e v inte e nove cênt imos).-----------

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

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

Galr ito interveio para fazer referência à Feira de S. Marcos no Pereiro, no  

que se refere à l impeza do espaço após a realização da mesma. O Senhor 

Vereador suger ia que futuramente fosse assegurada a l impeza do espaço com 

a maior  brevidade possível v isto que, neste ano,  a rea lização da feira à 

sexta- feira levou a que  a limpeza tenha sido feita um pouco mais tarde. ------

---------- O Senhor Presidente interveio para esclarecer que a organização da 

feira é da responsabil idade da Junta de Freguesia mas que, no entanto, 

sempre houve uma co laboração por parte da Câmara para o que fosse 

necessár io. ----------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio  para explicar  que 

todos os anos os feirantes são sensibil izados nesse sent ido, nomeadamente na 

distr ibuição de sacos de l ixo. Informou ainda que a Câmara cede sempre 

alguns funcionár ios para dar apo io à l impeza nos dias seguintes embora o 

ideal ser ia que a l impeza fosse efectuada no próprio dia, mas tal não é 

possível.  ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLIC A 

MUNICIPAL – Projecto Turíst ico da Herdade das Ferrarias; Foi presente 

o pedido da Guadiana Parque, S.A., de declaração de ut il idade pública 

munic ipal do Projecto Turíst ico da Herdade das Ferrar ias, documentado co m 

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

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

reconhecer a ut il idade pública Municipal do projecto, bem como submeter à 

Assemble ia Munic ipal nos termos e para efeitos do disposto da alínea b)  do 

nº. 3 do art igo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe 

fo i dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------------------------

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

---------- CEDÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA O 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL; Foi presente uma informação da 

Div isão de Obras Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente à proposta de 

cedência pela Navotel – Empreendimentos Imobil iár ios e Tur íst icos, S.A., de 

2 (duas) parcelas de terreno sobrantes do prédio inscr ito na matr iz sob o art .º 

2830 e descr ito na Conservatória do Registo Predial de Alcout im sob o n.º  

5550/20060112, para o domínio público municipal,  com as seguintes 

caracter íst icas: -------------------------------------------------------------------- 

Parcela A – Área de 23,75 m2, confrontando do Norte com Navotel – 

Empreendimentos Imobil iár ios e Tur íst icos, S.A., do Sul, Nascente e Poente 

com Domínio Público Municipal,  a que atr ibuem o valor de € 3.494,89 (t rês 

mil quatrocentos e noventa e quatro euros e o itenta e nove cênt imos). --------

---------- Parcela B – Área de 138,27 m2, confrontando do Norte, Sul e 

Poente com Domínio Público Municipal,  e do Nascente com Navotel – 

Empreendimentos Imobil iár ios e Tur íst icos, S.A. a que atr ibuem o valor de € 

20.346,86 (vinte mil t rezentos e quarenta a seis euros e o itenta e seis 

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

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

aceitar a doação das refer idas parcelas de terreno, para integrar o domínio  

público municipal.  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE/Requerente: Aurélia Custódia 

Afonso Martins;  O assunto fo i ret irado. A proposta da ret irada deste ponto 

fo i aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Galr ito suger iu que,  

futuramente, fossem ouvidas todas as partes interessadas no que se refere aos 

pedidos de cert idões de destaque ou compropr iedade no sent ido de se 

perceber se as mesmas são pedidas em comum acordo e que, caso existam 

processos em tr ibunal, a Câmara não tenha qualquer responsabil idade sobre 

as mesmas. ----------------------------------------------------------------------------

------------- O Senhor Vereador José Car los Pere ira usou da palavra para 

explicar que após ser decidido em Reunião de Câmara as refer idas cert idões 

de compropr iedade ou destaque, os propr ietár ios procedem ao registo dos 

prédios na conservatória, e caso haja alguma indefin ição no processo, as 

mesmas f icam sem efeito. -----------------------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/Requerente: António das 

Dores Martins Pereira; Foi presente um requer imento de António das Dores 

Mart ins Pereira, so lic itando parecer para efeitos do disposto do art igo 54º da 

Lei nº  91/95, de 2 de Setembro, alterada pelas Leis nºs. 165/99, de 14 de 

Setembro e 64/2003, de 23 de Agosto e 10/2008, de 20 de Fevereiro, 

relat ivamente à const itu ição em reg ime de compropr iedade dos seguintes 

prédios rúst icos: ----------------------------------------------------------------------

---------- Prédio rúst ico, sito em Alcar ias, freguesia de Mart im Longo, 

descr ito na conservatória do Registo Predial de Alcout im sob o nº. 02098 

inscr ito na matr iz predia l sob o art igo nº 22 da secção 056, com a área de 

37.040 m2. ----------------------------------------------------------------------------

---------- Prédio rúst ico, sito em Cerro do Corvo, freguesia de Mart im Longo, 

descr ito na conservatória do Registo Predial de Alcout im sob o nº. 02099 

inscr ito na matr iz predia l sob o art igo nº 02 da secção 093 com uma área de 

5.820 m2. -----------------------------------------------------------------------------

---------- Sendo ½ em comum e sem determinação de parte ou direito a favor  

de Mar ia das Dores, Francisca Dores e de António das Dores Mart ins Pereira.  

---------- Os refer idos prédios rúst icos serão compostos por 2 (dois)  

compartes: ----------------------------------------------------------------------------
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---------- Cabendo ¼ a Francisca Dores Mart ins e ¼ ao requerente, nos termos 

da informação prestada pelo mesmo. Com base na mesma informação, o 

serviço de Obras Part iculares e Loteamentos Urbanos (SOPLU) entende que a 

concret ização da escr itura de part ilha não orig ina qualquer fraccionamento 

dos prédios rúst icos. -----------------------------------------------------------------

---------- 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. ----------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO; Neste ponto, os Membros do 

Execut ivo deliberaram por unanimidade, so lic itar às associações cultura is e 

desport ivas do concelho, a apresentação do Plano de Act iv idades e Relatório  

de Contas de modo a exist ir uma equitat iv idade na atr ibuição dos subsídios. -

---------- Foram presentes os seguintes pedidos de subsídio: --------------------

---------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS; Solic itando um subsídio de € 

1.500,00 (mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas inerentes à 

organização da festa da Maia. ------------------------------------------------------ 

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). -------

---------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO 

PEREIRO;  So lic itando um subsídio de € 250.00 (duzentos e cinquenta 

euros) para fazer face às despesas inerentes com a pintura da ant iga esco la 

pr imár ia das Soudes. -----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 250.00 (duzentos e cinquenta euros). ----

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

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

---------- CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO RELVADO DO CAMPO DE 

FUTEBOL DE ALCOUTIM – 1º Prorrogação de prazo – até 25/06/2008; 

Fo i presente um pedido de prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe,  

acompanhado do parecer favorável da fiscalização da obra e do parecer da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica desta Câmara 

Municipal,  o que se dá por t ranscr ito para todos os efe itos legais. ------------- 
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---------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio para pedir  

esclarecimentos relat ivamente à prorrogação do prazo da obra, ao que o 

Senhor Vereador José Car los Pereira prestou todos os esclarec imentos 

devidos, explicando que o atraso se deveu à instabil idade climatér ica, e como 

todos os t rabalhos são sequencia is, as act iv idades sucessoras f icaram 

condicionadas. Poster iormente houve também uma indefin ição da Câmara em 

relação à deslocação do campo, e fo i pedido ao empreiteiro que atrasasse a 

obra, já que havia uma segunda fase para essa mesma obra, sendo executada 

posteriormente, e em simu ltâneo com a fase in ic ia l. ----------------------------- 

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

aprovar a prorrogação de 60 dias de prazo gracioso, sendo o prazo de 

execução da obra prorrogado até 25 de Junho de 2008. --------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/Requerente: Maria 

Joaquina Pereira Basí lio; Fo i presente um requer imento de Mar ia Joaquina 

Pereira Basíl io, so lic itando parecer para efeitos do disposto do art igo 54º da 

Lei nº  91/95, de 2 de Setembro, alterada pelas Leis nºs. 165/99, de 14 de 

Setembro e 64/2003, de 23 de Agosto e 10/2008 de 20 de Fevereiro, 

relat ivamente à const itu ição em regime de compropr iedade do prédio rúst ico, 

sito em Laranjeiras, freguesia de Alcout im, descr ito na Conservatór ia do  

Registo Predial de Alcout im sob o nº. 3870, inscr ito na matr iz predia l sob o  

art igo nº 293 da secção 100, com uma área de 520 m2, e que se dest ina,  

segundo informações da requerente, a f ins agr íco las. ----------------------------

---------- O refer ido prédio rúst ico é composto por 2 (dois) compartes: --------

---------- Cabendo ½ a Josélia Gonçalves Gomes Rosa, e ½ a Sérgio Manuel 

Co laço Domingues. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

---------- COMPRA DO TITULO DO JORNAL DO BAIXO GUADIANA; 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcr ita 

para todos os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa á presente acta, 

desta fazendo parte integrante, referente à atr ibuição de um subsídio, no  
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valor de € 1.666,67 (mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete 

cênt imos) à Associação Odiana. ----------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 1.666,67 (mil seiscentos e sessenta e seis  

euros e sessenta e sete cênt imos). --------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E O GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Foi presente 

uma minuta do protocolo em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos 

os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, no sent ido de garant ir a melhor ia da qualidade dos 

serviços de ass istência e segurança na Praia Fluvial do Pego Fundo a na 

Piscina Munic ipal em Mart im Longo, tendo em vista limitar os r iscos da 

ocorrência de acidentes. ------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a minuta do refer ido protocolo. -------------------------------------------

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

---------- 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:” PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E ARTE D OS 

BALURCOS “; “ PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO - FÁBRICA  DA 

IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO PEREIRO “; “CONCEP ÇÃO 

E CONSTRUÇÃO DO RELVADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE 

ALCOUTIM – 1º Prorrogação de prazo – até 25/06/2008 “; “CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE/Requerente: Maria Joaquina Pereira Basí lio”. - 

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

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

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

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

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

Super ior Assessora, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redig i,  e 
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mandei lavrar. ------------------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 


