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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 04/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 27 de Fevereiro de 2008 
 
 

---------- Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro 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 Munic ipal,  

Excelent íssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galr ito, José Car los da Palma Pereira, Francisco Alho  

Xavier 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 

totalidade 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: ---------------------------------------------------------------

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

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

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 03/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 13 de Fevereiro de 2008, cujo texto fo i 

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

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

aprovar a refer ida acta. -------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------

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

T-dois da Tesourar ia (n.º39) respeitante ao dia 26 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.875.833,23 (um milhão 

oitocentos e setenta e cinco mil o itocentos e t r inta e t rês euros e vinte  e t rês 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.599.571,77 (um milhão quinhentos e 

noventa e nove mil quinhentos e setenta e um euros e setenta e sete 

cênt imos) ; -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 275.497,26 (duzentos e setenta e 

cinco mil quatrocentos e noventa e sete euros e vinte e seis cênt imos).--------

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

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA : O Sr. Vereador 

Francisco Xavier  interveio para so lic itar  informações relat ivamente à venda 

ambulante na Vila. O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra 

para prestar os esclarecimentos devidos, mencionando os locais onde a 

mesma é permit ida de acordo com o regulamento em vigor. ---------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio para pedir  

esclarecimentos acerca das alterações,  recentemente efectuadas, com a 

mudança de pessoal para as ofic inas, refer indo que na sua opinião as 

instalações não reúnem as condições mínimas de conforto e de hig iene. O 

Senhor Vereador José Car los Pereira interveio para explicar a razão de ser  

das alterações efectuadas com o pessoal, e refer iu que as condições mínimas 

estão cr iadas. O Senhor Presidente interveio refer indo que todas as alterações 

são em pro l do bom funcionamento dos serviços da Câmara e manifestou a 

sua preocupação constante com o bem-estar dos funcionár ios. ------------------ 

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

---------- EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFICIO 

POLIVALENTE DE VAQUEIROS – Prorrogação de prazo; Foi 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 
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dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais. -------------------------------------

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

aprovar a prorrogação do prazo lega l de 31 dias, sendo o prazo de execução 

da obra prorrogado até 31 de Março de 2008. -------------------------------------

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

---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJO PAISAG ÍSTICO 

DA ENTRADA SUL DA VILA DE ALCOUTIM – Restituição de  caução; 

Fo i presente um pedido de rest itu ição de caução referente ao pro jecto em 

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

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica.  ----------------------------------------

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

autorizar  a rest itu ição de caução no valor de € 857, 93 (o itocentos e 

cinquenta e sete euros e noventa e t rês cênt imos) ao Senhor Arq. Vítor 

Manuel Guerreiro de Br ito. ---------------------------------------------------------

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

---------- ARMAZÉM DE USO GERAL – Construção Nova/Requerente:  

Elísio Correia João & Fi lho, Lda: Fo i presente uma informação da Divisão  

de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente ao assunto em 

epígrafe, a qua l se dá por transcr ita para todos os efeitos legais. ---------------

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

emit ir  parecer desfavoráve l à pretensão do requerente, nos termos e com os 

fundamentos constantes na refer ida informação. ---------------------------------

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

---------- HABITAÇÃO FAMILIAR – Reconstrução/Requer ente: Eduarda 

Maria de Macedo Osório Trindade e Lima: Fo i presente uma informação da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente ao assunto em 

epígrafe, a qua l se dá por transcr ita para todos os efeitos legais. ---------------

---------- Face ao parecer favorável condicionado da IGESPAR, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o refer ido projecto nos termos do 

parecer da D iv isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, com os 

condicionantes do parecer do IGESPAR. ------------------------------------------

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE EM ALCO UTIM – 

Abertura de concurso;  Foi presente o caderno de encargos e programa de 
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concurso respeitante ao assunto em epígrafe, com vista à sua apreciação para 

efeitos de abertura do respect ivo concurso público. ------------------------------

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

aprovar os documentos em apreço e determinar a abertura do respect ivo 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  So lic itando um 

subsídio, para fazer face à preparação do espaço e às despesas da realização 

da “X Feira do Pão Quente e Queijo Fresco e Marcha-Passeio Regional ”.  ---- 

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

conceder o subsídio de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). --------------------

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

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

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

Conceição/Recti ficação da deliberação: Fo i presente o processo respeitante 

ao assunto em epígrafe, documentado com a informação da Div isão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, no sent ido de rect if icar a deliberação de 

Câmara Municipal,  tomada em reunião ordinár ia, realizada no dia 23 de 

Jane iro de 2008, quanto à área e confrontações do Sul e Poente, da parcela a 

destacar. -------------------------------------------------------------------------------

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

rect if icar a refer ida deliberação, ficando com a seguinte redacção: ------------ 

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

Fo i presente um requer imento de Guilherme Manuel da Conceição, a solic itar  

o destaque de uma parcela de terreno com uma área de 650,00m2 de uma área 

total de 8.000,00m2, na localidade de Mart inlongo, freguesia de Mart inlongo, 

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

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, com vista à emissão de cert idão em como 

o destaque do terreno em questão está isento de l icença 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 respect ivas alterações, bem como que da certidão conste que não 

const itu i operação de loteamento, o destaque de uma parcela de terreno do 

prédio rúst ico, com área total de 8.000,00m2, inscrito na matr iz sob o art igo 
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86 da secção 25 e descr ito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

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

seguinte descr ição: ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parcela A: A desanexar do refer ido prédio rúst ico const ituída 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 Palma 

Candeias, do Nascente com Guilherme Manuel da Conceição e Via Pública e 

do Poente com Ana da Pa lma Candeias; -- ------------------------------------- ---

---------- Parcela B: Const itu i a parte restante do prédio const ituída 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 Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, a Câmara de liberou, por unanimidade, isentar a l icença e 

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL,  

PARA ALIENAÇÃO, NA ALDEIA DE VAQUEIROS - Abertura d e 

concurso público: Fo i presente o programa de concurso para alienação de 

cinco fogos de habitação social em Vaqueiros, que aqui se dá por t ranscr ita 

para todos os efeitos legais e f ica arqu ivada em pasta anexa à presente acta, 

desta fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------

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

aprovar o documento em apreço. ---------------------------------------------------

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

--------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – EMISSÃO DE 

PARECER/Requerente: Maria Helena Horta Figueira de Melo;  Fo i 

presente um requer imento de Mar ia Helena Horta Figueira de Melo,  

so lic itando parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 

2 de Setembro, alterada pelas Leis nºs. 165/95, 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 Barranhita, freguesia 

de Alcout im, inscr ito na matr iz pred ial rúst ica sob o art igo nº 26, da secção 
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009, com a área de 14,000000 ha, cabendo ½ a Fernando Silvestre Pereira e 

½ a Abíl io Frade da Encarnação e que se dest ina, segundo informações da 

requerente, a fins agr íco las. -------------------------------------------------------- 

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

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

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica/Serviços de Obras 

Part iculares e Loteamentos Urbanos. ----------------------------------------------

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

---------- CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR/Requerente:  

Célia Maria Teixeira Viegas: Fo i Presente uma informação da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente ao assunto em epígrafe, a 

qual se dá por t ranscr ita para todos os efeitos lega is. ---------------------------- 

---------- Face ao parecer favorável condicionado da IGESPAR, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o refer ido projecto nos termos do 

parecer da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, com os 

condicionantes do parecer do IGESPAR. - -----------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO  MÉDIO E 

SUPERIOR/Ano lectivo 2007/2008 – Lista definit iva:  Foi presente a l ista 

defin it iva referente à atr ibuição das bo lsas de estudo ao ensino  médio e 

super ior para o ano lect ivo 2007/2008, com vista à sua aprovação. ------------

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

aprovar a refer ida l ista. -------------------------------------------------------------

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

---------- 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 segu intes deliberações 

tomadas na presente reunião:”CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 

QUIOSQUE EM ALCOUTIM – Abertura de concurso”;” CERT IDÃO DE 

DESTAQUE/Requerente: Gui lherme Manuel da Conceição/Recti ficação 

da deliberação”;”PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: JUNTA  DE 
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FREGUESIA DE VAQUEIROS”;”ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO AO ENSINO “MÉDIO E SUPERIOR/Ano lectivo 2007/2008 – 

Lista definit iva”; “ATRIBUIÇÃO DE CINCO FOGOS DE HA BITAÇÃO 

SOCIAL, PARA ALIENAÇÃO, NA ALDEIA DE VAQUEIROS -  Ab ertura 

de concurso público”. --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

acta, que vais ser ass inada pelo 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 

 


