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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 17/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23 de Setembro de 2009 
 
 

----------  Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e nove, nesta 

Vila de Alcoutim, Edif ício 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 e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente e 

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

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

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Verif icando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

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

Presidente pôs à discussão a acta n.º 16/2009, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 09 de Setembro de 2009, 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. -------------------------------------------------------------- 
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----------  FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º181) respeitante ao dia 22 de Setembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.837.801,22 (um milhão 

oitocentos e trinta e sete mil,  oitocentos e um euros e vinte e dois cêntimos). 

---------- Operações Orçamentais - € 1.436.118,56 (um milhão quatrocentos 

trinta e seis mil cento e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos);  -----------

----------  Operações Não Orçamentais - € 397.980,91 (Trezentos e noventa e 

sete mil novecentos e oitenta euros e noventa e um cêntimos). -----------------

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

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

interveio para sol icitar que fosse feito um esforço por parte de todos, no 

sentido de se recordarem da atr ibuição do nome do Senhor Manuel Cavaco 

Afonso (antigo Presidente da Câmara) a algum equipamento no Concelho. 

Tendo-se concluído que em reunião ordinária de oito de Abri l  de dois mil e 

nove fora atribuído à Urbanização Cercado da Eira, a denominação de 

Urbanização Manuel Cavaco Afonso. ----------------------------------------------  

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

a forma como decorreram as festas de Alcoutim, e agradecer a todos aqueles 

que colaboraram na sua promoção e organização, nomeadamente aos 

funcionários do município pelo seu empenho, bem como à população em 

geral,  sendo em sua opinião o maior evento cultural e económico do 

Concelho, o que faz com que seja visitado por milhares de pessoas. O Senhor 

Vereador mencionou ainda que o modelo adoptado para a realização das 

festas é o correcto, pois abrange todos os gostos, desde as crianças aos mais 

velhos, em suma, todo o investimento acaba por ser uma mais valia. ----------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para solicitar a 

l impeza da Rua Eng. Duarte Pacheco. Pois ainda não tinha sido efectuada 

qualquer l impeza após o decorrer das festas.--------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE – Req: Aurélia Custódia Afonso 

Martins – Reg. 371; Foi presente um requerimento em nome de Aurélia 

Custódia Afonso Martins a solicitar a desanexação de uma área de 
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2720,00m2, de um prédio inscrito na matriz sob o art.º 171, da secção 35, da 

freguesia de Alcout im, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Alcoutim sob º nº 6356/20090120, com uma área de 5440,00m2. --------------- 

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

emitir parecer desfavorável à pretensão da requerente, nos termos da referida 

informação. ---------------------------------------------------------------------------

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

----------  CERTIDÃO DE DESTAQUE – Req: António Teixeira Afonso – 

Reg.374L8; Foi presente um requerimento em nome de António Teixeira 

Afonso, a solicitar a desanexação de uma área de 109,98m2, SC de 87,48m2 e 

SD de 22,50m2, inscrito na respectiva matriz sob os art igos 1994 e 1995 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcoutim sob o n.º 

19/19850508, com uma área de 199,59m2, sito na rua D. Sancho II n.º 29 e 

31 em Alcoutim, com vista à emissão de certidão onde conste que do 

destaque não resultam mais do que duas parcelas com confrontações com 

arruamentos públicos, pelo que se verif ica o cumprimento 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 destacar),  constituída por um prédio, sito no n.º 29 

da Rua D. Sancho II ,  com uma área de 109,98m2, SC de 87,48 m2 e SD de 

22,50 m2, a confrontar do Norte com Almerinda da Conceição Dias Pereira, 

do Sul com Isabel Madeira Fernandes Teixeira Alves Louceiro, do Nascente 

com Via Pública, e do poente com a Rua D. Sancho II.  --------------------------

--------- Parcela B: Constituída por um prédio, sito no n.º31 da Rua D. 

Sancho II com uma área de 89,61m2, SC de 64,96m2 e SD de 24,65m2, a 

confrontar do Norte com António Teixeira Afonso, do Sul com Via Pública, 

do Nascente com Via Pública, e do poente com a Rua D. Sancho II.  -----------  

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

Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a l icença e 

autorizar o referido destaque, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-
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Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as respectivas alterações. -------------

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

----------  PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: Foram presentes os seguintes 

pedidos de apoio f inanceiro: --------------------------------------------------------  

---------- ALCANCE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIME NTO DO 

NORDESTE ALGARVIO: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, 

a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em 

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à 

atribuição de um subsídio, à Associação ALCANCE, no valor de € 5.937,50 

(cinco mil novecentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), para fazer 

face a despesas com a promoção do município, junto da população, 

instituições e exterior, através da publicação de edições, boletins e folhetos. 

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

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

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

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Solicitando um subsídio 

no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros) para fazer face às despesas 

inerentes à prática de canoagem. ---------------------------------------------------

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

atribuir um subsídio no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------  

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

---------- AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: 

PROVERE – Atr ibuição de Subsídio: Solicitando um subsídio no montante 

de € 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito euros), a atribuir à 

ALMARGEM (Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do 

Algarve) no âmbito da candidatura ao PROVERE “Algarve Sustentável”- 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um 

subsídio no montante de € 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito 

euros), à ALMARGEM (Associação de Defesa do Património Cultural e 

Ambiental do Algarve). -------------------------------------------------------------

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

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

----------  CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DA AEC: Ratifi cação: 
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Foi presente uma informação da Secção Financeira e Patrimonial para 

ratif icação da Câmara Municipal,  com vista à contratação de seis (6) 

professores para actividades extra curriculares, para a Escola Básica 

Integrada de Alcout im e Escola Básica Integrada de Martim Longo, ambas 

com três (3) professores. ------------------------------------------------------------

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

ratif icar a referida informação. ----------------------------------------------------- 

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

----------  PROTOCOLO REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO GUADIANA – 

Alterações à Minuta: Foi presente uma minuta do protocolo em epígrafe, 

aprovada por unanimidade em reunião de 26 de Março de 2008, a qual se dá 

por transcri ta para todos os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, para que sejam efectuadas 

alterações à referida minuta. -------------------------------------------------------- 

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

aprovar o protocolo,  com as referidas alterações. --------------------------------

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

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

CARENCIADAS – Procº10/2009: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior Assessora de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por transcrito para 

todos os efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 

511,56 (Quinhentos e onze euros e cinquenta e seis cêntimos), ao Senhor 

Vitorino D’Orta Simão, residente na localidade do Barroso, Freguesia do 

Martim Longo, para pagamento de medicamentos de doença de Alzheimer, 

nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do Regulamento para atribuição de 

apoios económicos a famíl ias carenciadas, do Município de Alcoutim. -------- 

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

atribuir subsídio no valor de 511,56 (Quinhentos e onze euros e cinquenta e 

seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------- 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 art igo, todas as deliberações tomadas na 

presente reunião. ---------------------------------------------------------------------  

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

---------- O executivo deliberou por unanimidade aprovar a acta. ---------------

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

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

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

Superior, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redigi,  e mandei lavrar. --

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

       O Presidente         A Secretária 

 


