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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 07/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Abril de 2008 
 
 

---------- Aos nove dias do mês de Abril 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 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 

maioria dos membros da Câmara,  o Senhor Vice-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 Presidente,  Dr.  Francisco Augusto Caimoto Amaral,  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,  passando a 

presidir aos trabalhos o Sr.  Vice-Presidente.  --------------------------------------

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

Vice-Presidente pôs à discussão a acta n.º  06/2008, da reunião pública 

ordinária realizada no dia 26 de Março 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.º68) respeitante ao dia 08 de Abril,  que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  1.616.713,01 (um milhão 

seiscentos e dezasseis mil setecentos e treze euros e um cêntimo).-------------

---------- Operações Orçamentais - �  1.354.929,12 (um milhão trezentos e  

cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e nove euros e doze cêntimos); ----

----------  Operações Não Orçamentais - �  261.133,99 (duzentos e sessenta e 

um mil cento e trinta e três euros e noventa e nove cêntimos).------------------

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

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

Francisco Xavier usou da palavra para,  referindo-se ao jantar que a Autarquia 

ofereceu aos “não fumadores”,  expressar a sua discordância porque,  apesar 

de ter votado a favor do tratamento que a Câmara f inanciou, considera 

injusto,  independentemente dos critérios que foram adoptados para os 

convites, que todas as outras pessoas que deixaram de fumar de livre e 

espontânea vontade não tivessem sido convidadas.  Continuou, referindo 

tratar-se de um problema diferente do problema da toxicodependência,  este 

sim, em sua opinião,  sendo grave deve ser apoiado e acompanhado pelas 

Câmaras e pelo Governo. ------------------------------------------------------------

----------  O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para 

esclarecer que o referido jantar foi organizado em parceria com o Centro de 

Saúde, no âmbito da comemoração do “Dia Mundial da Saúde”,  tendo também 

sido realizadas,  no Salão da Câmara,  actividades de sensibilização em que 

intervieram as escolas. Referiu ainda,  que estiveram presentes no jantar todos 

os que deixaram de fumar devido ao apoio da Câmara Municipal e também as 

pessoas que o f izeram através do Centro de Saúde, tendo sido impossível 
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convidar todas as outras pessoas.  --------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO 

RELVADO DE ALCOUTIM – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde; 

Foi presente uma informação da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão 

Urbanísticas (DOPGU) acompanhada do parecer favorável da fiscalização da 

obra,  a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais,  com vista á 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada em epígrafe.  --------

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

emitir parecer favorável,  de acordo com os condicionalismos impostos pelo 

Coordenador de Segurança da Obra.  -----------------------------------------------

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

---------- PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO – 2007; 

Foram presentes os documentos em epígrafe,  respeitantes ao exercício de 

2007, o Senhor Vice-Presidente usou da palavra para prestar os  seguintes 

esclarecimentos que se passam a transcrever: “O ano de 2007 terminou com 

um saldo posi tivo de �  1.421.914,62. A despesa total realizada ascendeu a �  

8.507.458,00, sendo �  4.382.027,00 de despesas correntes e �  4.124.529,00 

de despesas de capital.  Em relação à receita foram arrecadados �  

8.501.483,00, sendo �  4.354.455,00 de receitas correntes e �  4.147.027,00 de 

receitas de capital. Nas despesas correntes foi despendido o valor de �  

2.327.969,00 referente a despesas com pessoal,  o que representa 53% das 

mesmas,  tendo-se verif icado uma redução, em relação ao ano de 2006, de �  

63.655,00, devido à diminuição das despesas com a ADSE, horas  

extraordinárias e ajudas de custo,  embora se tenha mantido o mesmo número 

de funcionários.  Em relação à aquisição de serviços,  despendemos a 

importância de �  1.531.143,00, tendo havido um aumento na ordem de 1%, 

em relação a 2006, o qual se deve,  essencialmente,  ao aumento das matérias-

primas adquiridas  para as obras por administração directa e ao aumento dos 

combustíveis.  Nas transferências correntes despendemos �  325.237,00 o que 

representa  7% do total das despesas correntes,  verificando-se um aumento de 

1%, em relação ao ano de 2006, que se deve à atribuição de subsídios a 

instituições sem fins lucrativos e a famílias carenciadas no âmbito da Acção 

Social. Em relação a encargos f inanceiros despendemos a verba de �  
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111.992,00, que representa 3% das despesas correntes,  verif icando-se 

também um ligeiro aumento em relação a 2006, devido, designadamente,  ao 

aumento das taxas de juro.  Na rubrica outras despesas,  onde estão englobadas 

todas as quotas e participações financeiras,  designadamente,  na Amal,  Águas 

do Algarve,  Algar, Associação Nacional de Municípios Portugueses e Odiana, 

despendemos em 2007 a importância de �  86.586,00,.No que se refere às 

despesas de capital,  salientamos no entanto,  que a importância de �  

3.381.657,00 foi  uti lizada para investimentos,  verif icando-se uma redução, 

em termos percentuais,  de 2%, havendo contudo um aumento,  em termos 

monetários,  de �  405.700,00 no que se refere ao pagamento das diversas 

obras.  Relativamente às transferências de capital despendemos a importância 

de �  339.825,00, sendo este valor idêntico ao de 2006. Em relação  aos 

passivos f inanceiros despendemos a quantia de �  364.957,00, tendo-se 

verif icado um aumento de 3% em relação a 2006,  que se deve, 

essencialmente,  à amortização do empréstimo do INH, referente à habitação 

social em Giões, empréstimo esse que já se encontra amortizado na 

totalidade.  A execução orçamental cifrou-se nos 53%, percentagem esta que 

foi inferior  ao ano de 2006. Existiram várias condicionantes que limitaram a 

execução orçamental,  nomeadamente,  os atrasos na execução das obras e 

consequentemente o atraso no reembolso dos fundos comunitários.  Todavia,  

este é um aspecto que não nos preocupa, uma vez que,  segundo os rácios da 

despesa,  o investimento “per capita” atingiu os �  906,00, valor superior ao de 

2006, que se cifrou em �  803,00. Outro factor importante,  foi o facto de, 

mais uma vez,  termos terminado o ano sem dívidas,  toda a facturação que deu 

entrada até 31 Dezembro de 2007 foi paga.  Foi também um ano em que o 

futuro da autarquia não foi comprometido,  porque se realizaram obras sem ter 

sido necessário recorrer a empréstimos bancários,  pelo que nos orgulhamos 

de este ser um dos municípios com maior capacidade de endividamento,  em 

conclusão,  o que realizámos foi o possível.” --------------------------------------

----------  O Senhor Vereador Francisco Xavier usou da palavra para 

mencionar que se faz referência a um saldo positivo de �  1.421.914,62, mas 

efectivamente no ano de 2007 houve um saldo negativo na conta de gerência 

na ordem dos �  5.000,00. ------------------------------------------------------------  
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---------- O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para mencionar que a 

análise apresentada pelo Senhor Vereador Francisco Xavier,  não pode ser 

vista apenas nessa perspectiva,  uma vez que foram liquidadas todas as 

facturas existentes à  data de 31 de Dezembro, referentes às diversas obras 

efectuadas pelo Município,  cujo pagamento tem que ser efectuado na 

totalidade e só posteriormente serão reembolsadas pelos fundos comunitários,  

importâncias essas que terão reflexo no ano corrente.  --------------------------- 

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Francisco Xavier,  

aprovar os documentos em epígrafe,  remetendo-os à Assembleia Municipal 

nos termos e para efeitos da alínea c) do n.º  2 do artigo 53.º  da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-

A/2002, de 11 de Janeiro.  -----------------------------------------------------------

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

----------  II REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO; Foram presentes os documentos em epígrafe.  --------------------------

---------- O Senhor Vice-Presidente usou da palavra para prestar todos os 

esclarecimentos devidos.  ------------------------------------------------------------ 

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galri to e Francisco Xavier,  

aprovar os documentos em epígrafe,  remetendo-os à Assembleia Municipal 

nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º  2 do artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-

A/2002, de 11 de Janeiro.  -----------------------------------------------------------

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

----------  CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CARTEIRA 

DE SEGUROS DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM;  Foi presente o relatório 

f inal do júri do concurso em epígrafe,  o qual se dá por transcrito para todos 

os efeitos legais,  para efeitos de aprovação. --------------------------------------

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

homologar o referido relatório.  -----------------------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO – UNIDADE MÓVEL DE 

SAÚDE DE ALCOUTIM;  Foi  presente o acordo de colaboração em epígrafe, 
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a celebrar entre a Câmara Municipal de Alcoutim e a Administração Regional 

de Saúde do Algarve,  I.P. ,  com vista à actividade da Unidade Móvel de 

Saúde, o qual se dá por transcrito para todos os efeitos legais e f ica 

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

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

aprovar o referido acordo de colaboração. ----------------------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO; Foi presente o seguinte 

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

JUNTA DE FREGUESIA DE GIÕES: Solicitando um  subsídio de �  

3.111,45 (três mil cento e onze euros e quarenta e cinco cêntimos) para  fazer 

face às despesas referentes à aquisição de software informático.  ---------------      

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

conceder 50% do valor solicitado, no montante de �  1.555,73 (mil quinhentos 

e cinquenta e cinco euros e setenta e três cêntimos).  -----------------------------

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

---------- ASUNTOS DIVERSOS: -------------------------------------------------- 

---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE/Requerente:Jacqueline Corbett: Foi 

presente um requerimento de Jacqueline Corbett,  a solicitar o destaque de 

uma parcela de terreno com a área de 149,50 m2, do prédio rústico com a 

área de 350,00 m2,  sito na localidade de Guerreiros do Rio,  freguesia de 

Alcoutim, inscrito na respectiva matriz sob o art igo 1027 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alcoutim sob o n.º 01874/950721, com 

vista à emissão de certidão onde conste que o destaque 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,  o qual está documentado com 

o parecer favorável da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão Urbanística. 

Do destaque irá resultar a parcela A  e a parcela B ,  com a seguinte 

descrição: ----------------------------------------------------------------------------- 

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

um prédio urbano com uma área de 149,50 m2; a confrontar do Norte e do 

Sul com Herdeiros de José da Silva e Via Pública,  do Nascente com 

Jacqueline Corbett e  do Poente com Via Pública; --------------------------------

----------  Parcela B: Constitui  a parte  restante do prédio,  constituída por um 
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prédio urbano com área de 200,50 m2; a confrontar do Norte com Via 

Pública,  do Sul com Herdeiros de Manuel Guerreiro,  do Nascente com Via 

Pública e do Poente com Jacqueline Corbett e Herdeiros de José da Silva.  ----

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

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

---------- 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 referido artigo,   as seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião:”EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO 

CAMPO RELVADO DE ALCOUTIM – Aprovação do Plano de Segurança 

e Saúde”; ”PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO – 

2007”;” II REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO”;”CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

CARTEIRA DE SEGUROS DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM”;” 

CERTIDÃO DE DESTAQUE/Requerente:Jacqueline Corbett”. ----------------------- 

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas 

dezasseis horas e vinte 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 

 


