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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 20/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 25 de Novembro de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro de dois mil e nove, 

nesta Vila de Alcout im, 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 Galr ito, José Carlos da Palma Pereira, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente 

e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica 

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 19/2009, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 11 de Novembro 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. -------------------------------------------------------------------------  

----------  FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º225) respeitante ao dia 24 de Novembro, que 
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apresentava os seguintes resultados: -----------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.487.444,26 (um milhão 

quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro euros e 

vinte e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.069.326,99 (um milhão e sessenta e 

nove mil t rezentos e vinte e seis euros e noventa e nove cêntimos); -----------

---------- Operações Não Orçamentais - € 413.667,62 (quatrocentos e treze 

mil seiscentos e sessenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos). -------------

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

----------  PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não se realizaram 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------

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

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

Lisete de Sousa Silva: Foi presente um requerimento de Maria Lisete de 

Sousa Silva, solicitando parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei 

n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as respectivas alterações, relativamente à 

constituição em regime de compropriedade dos seguintes prédios rústicos: ---

----------  Prédio rúst ico sito em Pereiro, Freguesia de Pereiro, inscrito na 

matriz sob o art igo n.º 32 da secção 049, com a área de 0,020000 ha, em 

nome de Ana Rita (cabeça de casal da herança). ----------------------------------  

----------  Prédio rústico sito em Vale do Milho, Freguesia de Alcoutim, 

inscrito na matriz sob o art igo n.º 124 da secção 082, com a área de 0,360000 

ha, em nome de Maria do Carmo Nobre Rodrigues Gaspar Caldeira, Ana Rita 

(cabeça de casal da herança), e António Nobre Rodrigues (cabeça de casal da 

herança). ------------------------------------------------------------------------------  

---------- Prédio rúst ico sito em Fornito, Freguesia de Pereiro, inscrito na 

matriz sob o art igo n.º 7 da secção 020, com a área de 5,289000 ha, em nome 

de Maria do Carmo Nobre Rodrigues Gaspar Caldeira, António Nobre 

Rodrigues (cabeça de casal da herança), e Ana Rita (cabeça de casal da 

herança). ------------------------------------------------------------------------------  

----------  Prédio rústico sito em Fonte Santa, Freguesia de Pereiro, inscrito na 

matriz sob o art igo n.º 8 da secção 039, com a área de 6,284000 ha, em nome 

de Maria do Carmo Nobre Rodrigues Gaspar Caldeira, António Nobre 

Rodrigues (cabeça de casal da herança), e Ana Rita (cabeça de casal da 

herança). ------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- Prédio rústico sito em Soalheira, Freguesia de Pereiro, inscrito na 

matriz sob o art igo n.º 21 da secção 049, com a área de 0,256000 ha, em 

nome de Maria do Carmo Nobre Rodrigues Gaspar Caldeira, António Nobre 

Rodrigues (cabeça de casal da herança), e Ana Rita (cabeça de casal da 

herança). ------------------------------------------------------------------------------  

---------- Prédio rústico sito em Sit io da Curraleta, Freguesia de Pereiro, 

inscrito na matriz sob o art igo n.º 7 da secção 050, com a área de 2,096000 

ha, em nome de Maria do Carmo Nobre Rodrigues Gaspar Caldeira, António 

Nobre Rodrigues (cabeça de casal da herança), e Ana Rita (cabeça de casal 

da herança), e que se destinam, segundo informação do requerente para f ins 

agrícolas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------  Os referidos prédios rúst icos serão compostos por 3 (três) 

compartes, cabendo 1/3 a Maria Lisete de Sousa Silva, 1/3 a João António 

Silva Rodrigues e 1/3 a Rui André Silva Rodrigues. -----------------------------  

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

emitir parecer favorável,  face à declaração do requerente e à informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística. ---------------------------

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

---------- AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL / 

Empreitada “Piscinas de Martim Longo”:  Foi presente uma informação do 

Gabinete Jurídico referente ao assunto em epígrafe. ----------------------------- 

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

autorizar a cessão da posição contratual que a Soprocil – Sociedade de 

Projectos e Construções Civis, S.A., detém no contrato da Empreitada 

“Piscinas de Aprendizagem de Martim Longo, a favor da Mota Engil, 

Engenharia e Construção S.A. ------------------------------------------------------

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

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

CARENCIADAS – Procº12/2009: Foi presente uma informação da Técnica 

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

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 1.500,00 

(mil e quinhentos euros), ao Senhor Rodrigo Daniel Martins Faustino, 

residente na localidade de Cortes Pereiras, Freguesia de Alcoutim, para 

suportar despesas com a universidade, alojamento e outros, nos termos do 
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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 um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ---------

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

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

CARENCIADAS – Procº13/2009: Foi presente uma informação da Técnica 

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

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 5.500,00 

(cinco mil e quinhentos euros), à Senhora D. Palmira Pereira Cavaco, 

residente na localidade de Vascão, Freguesia de Alcoutim, para recuperação 

da Habitação, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do Regulamento para 

atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas, do Município de 

Alcoutim. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuir um subsídio no valor de € 5.500,00 (cinco mil  e quinhentos euros). --

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

----------  ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALGARVE / 

Representante na Assembleia Geral; Foi presente uma comunicação da 

Entidade Regional de Turismo do Algarve, solicitando informação 

relativamente à confirmação do representante do Município, na Assembleia 

Geral da Entidade Regional de Turismo do Algarve, bem como da 

comunicação com antecedência, caso se verif ique a presença de um substituto 

mediante delegação, de acordo com o previsto no n.º5 do art.º 7.º dos 

Estatutos da referida Entidade. -----------------------------------------------------  

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

aprovar a participação do Município, sendo representado, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2 do Artigo 7º da Portaria nº. 

936/2008, de 20 de Agosto. ---------------------------------------------------------

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 

2009: Em reunião de Câmara de 14 de Janeiro foi aprovada a constituição dos 

fundos de maneio para o ano de 2009, porque se verif icou a necessidade de 

atribuir fundo de maneio aos Órgãos da Autarquia – Gabinete de Apoio à 

Presidência, foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por 
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transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à constituição de 

fundo de maneio para despesas urgentes, no valor de € 500,00 (quinhentos 

euros), em nome da funcionária Nélia Maria Matias Vicente. -------------------

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

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

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

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

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

ALCOUTIM E A A.T.A.S – ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 

ALCOUTIM – SANLUCAR: Foi presente uma minuta do protocolo em 

epígrafe, 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 promoção do Concelho de Alcoutim em parceria com a A.T.A.S., 

nomeadamente na promoção das relações transfronteiriças, turismo e à 

dinamização de cursos de criatividade aplicada ao espaço rural.  --------------- 

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

aprovar a minuta do referido protocolo, bem como a transferência para a 

A.T.A.S., por um período de seis meses, o montante de € 9.000,00 (nove mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

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

----------- FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO PROJECTO DE VALORIZAÇÃO DA CASA DO 

FERREIRO: Foi presente uma informação referente ao assunto em epígrafe, 

relativamente à adjudicação do serviço à colectividade Alcance – Associação 

para o Desenvolvimento do Nordeste Algarvio, com o montante da proposta 

de € 74.725,00 (setenta e quatro mil e setecentos e vinte cinco euros), + IVA 

à taxa legal em vigor (20%), o que perfaz um total de € 89.670,00 (oitenta e 

nove mil  e seiscentos e setenta euros). --------------------------------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------

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

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

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM – LAR E CENTRO DE DIA:  Solicitando 

um subsídio para fazer face às despesas inerentes à renovação de sofás da 

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

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DA E.B.I DE ALCOUTIM:  Solicitando um subsidio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros) para fazer face aos custos com a constituição e 

actividades iniciais da referida associação. --------------------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). ----------------

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

----------  LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – 

CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO:  Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, 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, com vista à actualização da Comissão de Negociação, após o 

acto eleitoral autárquico, passando a mesma a ser constituída pelos seguintes 

membros: Vereador José Carlos da Palma Pereira, Vereador Hugo Miguel 

Gago Barradas, Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, Eng.º Henrique 

Siu Fang Hou e Dr. Nelson Gonçalves Barão. -------------------------------------

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A GRANDE ÁREA 

METROPOLITANA DO ALGARVE, AS CÂMARAS MUNICIPAIS DO 

ALGARVE E A ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DA DIABETES 

MELLITUS E APOIO AO DIABÉTICO DO ALGARVE – Ratif ica ção: Foi 

presente o protocolo em epígrafe, 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, para ratif icação pela Câmara Municipal,  tendo este sido 

assinado a seis de Abri l ,  relativamente à transferência de € 1.200,00 (mil e 

duzentos euros), por parte do município de Alcoutim, para a AEDMADA 

Associação de Diabetes do Algarve, no âmbito do projecto “Apoio ao 

Diabético do Algarve”. --------------------------------------------------------------

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

ratif icar o referido protocolo. -------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 

ALCOUTIM – QUATRO ESTRADAS – ALCOUTIM:  Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, 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, com vista à criação de 5 novos lotes para indústria, e 

deslocar a implantação do lote 19 correspondente ao canil Municipal, 

diminuindo a área anteriormente classif icada como espaços verdes, passando 

este a dispor de 26 lotes, bem como, que a aprovação pela Câmara Municipal 

da operação de loteamento seja precedida de um período de discussão públ ica 

a efectuar nos termos do art.º  77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, de acordo com o preceituado pelo n.º5 do art.º 7º do Decreto-Lei 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

177/2001 de 04 Junho e pela Lei 60/2007, e 4 de Setembro. --------------------

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

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

----------  Deliberação aprovada 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. ----------------------------------  

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

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

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

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

vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnico Superior, da 

Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi,  e mandei lavrar. -----------------  

       O Presidente         O Secretário 

 


