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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 02/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Janeiro de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e o ito dias do mês de Jane iro de do is mil e nove, 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 1/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 14 de Janeiro de 2009, 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.º17) respeitante ao dia 27 de Janeiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.912.235,06 (um milhão 

novecentos e doze mil duzentos e t r inta e cinco euros e seis cênt imos). -------

---------- Operações Orçamentais - € 1.537.409,05 (um milhão quinhentos e 

t r inta e sete mil quatrocentos e nove euros e cinco cênt imos) ; ------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 374.312,07 (Trezentos e setenta e 

quatro mil t rezentos e doze euros e sete cênt imos). ------------------------------ 

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

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

Galr ito interveio para quest ionar a quem pertencem os placards que estão 

espa lhados na Vila, com public idade referente à campanha ant i-tabágica. -----

---------- O Senhor Presidente informou que estes placards são propriedade da 

Câmara Municipal,  à excepção de um, que é propr iedade do Part ido Socia l 

Democrata. ----------------------------------------------------------------------------

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

ao inic iar-se a refer ida campanha, o laboratório solic itou o placard para 

co locação de public idade, que prontamente fo i cedido sem que tenha sido  

cobrado qualquer valor, e que se o mesmo não t ivesse sido ut il izado para esta 

campanha, já ter ia sido ret irado. ---------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito concluiu a sua intervenção 

refer indo que, em sua opinião, o que é da propriedade do Part ido Social 

Democrata não deve ser ut i l izado para outra public idade que não seja 

referente ao part ido, caso a Câmara necessite de placards para public idade 

deverá adqu ir i- los. -------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio  para mencionar que o importante fo i 

ter levado a cabo esta campanha, a qual resultou em pleno. ---------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier  interveio  para fazer uma 

chamada de atenção relat ivamente às péssimas condições em que se encontra 

o piso junto às t raseiras da Guarda Nacional Republicana, so lic itando o 

arranjo do mesmo. -------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para informar que já foram tomadas 
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as providências necessár ias para in ic iar o arranjo do refer ido piso. ------------

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

a avar ia detectada no Poço do Vinagre já fo i reparada. --------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para, relat ivamente à 

l impeza e arranjo  dos caminhos das Murtosas e Corte Tabelião, já refer idos 

em reuniões anter iores, informar que os mesmos, já se encontram em 

condições de c irculação. ------------------------------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM ;  

Fo i presente uma proposta do acordo de co laboração em epígrafe, a qual se 

dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa 

à presente acta, desta fazendo parte integrante, que tem por object ivo a 

prevenção, diagnóst ico precoce e t ratamento na área da saúde oral junto da 

população mais carenciada. --------------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido acordo de colaboração. ----------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM, A ASSOCIAÇÃO A MOIRA, A ESCOLA BÁSICA 

INTEGRADA DE ALCOUTIM E A ESCOLA BÁSICA INTEGRADA D E 

MARTIM LONGO;  Fo i presente uma proposta do acordo de colaboração em 

epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais e fica 

arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, que 

tem por object ivo a dinamização de cursos sócio-educat ivos, no concelho  de 

Alcout im, no ano lect ivo de 2008/2009, de Novembro a Junho. ---------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido acordo de colaboração. ----------------------------------------

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

---------- REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

ALCOUTIM; Foi presente o regulamento da Biblioteca Municipal de 

Alcout im, com vista a sat isfazer as necessidades dos muníc ipes e todos os 
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seus ut il izadores em informação, cultura,  educação e lazer o qual se dá por 

t ranscr ito para todos os efeitos legais e f ica arquivado em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante. -------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier sugere, que no ponto XI – 

Disposições gerais, alínea 5, passe a constar a segu inte redacção:” Os 

serviços da Biblioteca Municipal d ispõem de diversos sistemas de vig ilância 

e controlo. Qualquer pessoa detectada na prát ica de actos il íc itos, do facto 

dar-se-á conhecimento às autoridades locais, para que sejam tomados os 

devidos procedimentos”. ------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

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

---------- REGULAMENTO DA REDE MUSEOLÓGICA DE ALCOU TIM;  

Fo i presente o regulamento da Rede Museo lógica de Alcout im, que visa 

estabelecer as regras relat ivas à estrutura, gestão e funcionamento da Rede 

Museo lógica de Alcout im, o qual se dá por t ranscr ito para todos os efeitos 

legais e f ica arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier sugere, que no art igo 46º n.º3 

alínea b), passe a constar a seguinte redacção: “Funcionár ios da CMA, 

Vereadores e membros da Assemble ia Munic ipal”.  ------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

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

---------- REGULAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO JOSÉ ROSA 

PEREIRA EM MARTIM LONGO;  Fo i presente o regulamento do Pavilhão  
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Desport ivo José Rosa Pereira, que visa estabelecer as normas referentes à 

gestão, ut il ização e funcionamento das instalações do pavilhão desport ivo  

José Rosa Pereira – Mart im Longo, o qual se dá por t ranscr ito para todos os 

efeitos legais e f ica arqu ivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier sugere, que no art igo 19º - 

Public idade, seja acrescentada uma alínea mencionando que é expressamente 

proibida a public idade po lít ica, relig iosa, racista e xenófoba. ------------------ 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

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

---------- REGULAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL EM MART IM 

LONGO;  Fo i presente o regulamento da Piscina Municipal em Mart im 

Longo, que visa estabelecer as normas referentes à gestão, ut il ização e 

func ionamento das instalações da piscina municipal, o qual se dá por 

t ranscr ito 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 maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------ 

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

---------- REGULAMENTO DO CAMPO FUTEBOL SINTÉTICO E M 

ALCOUTIM;  Fo i presente o regulamento do Campo Futebo l Sintético em 

Alcout im, que visa estabelecer as normas referentes à gestão, ut il ização e 

func ionamento das instalações do campo de futebo l munic ipal,  o qual se dá 

por transcr ito para todos os efe itos legais e f ica arqu ivado em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante. ------------------------------------- 



 6

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier sugere que no art igo 7º na 

alínea a), passe a constar a seguinte redacção: “Act ividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Alcout im ou em parcer ia e juntas de freguesia do 

Concelho”. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

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

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

CARENCIADAS – Processo nº.1/2009; Fo i presente uma informação da 

Técnica Super ior Assessora de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por  

t ranscr ito para todos os efeitos lega is, referente à atr ibuição de subsidio no  

valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) à Senhora D. Magda 

Margar ida Taveira Palma Peres, residente na localidade de Cercado dos 

Balurcos, Freguesia de Alcout im, para pagamento de despesas de alo jamento 

para frequência de estabelecimento de ensino profiss ional em Mértola, nos 

termos do art .º 5.º do capítulo II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios 

económicos a famílias carenciadas, do Munic ípio de Alcout im. ----------------  

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

atr ibuir um subsíd io no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)  

à Senhora D. Magda Margar ida Taveira Palma Peres. ----------------------------

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

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

de apo io financeiro: ------------------------------------------------------------------ 

--------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS:  so lic itando um subsíd io , no montante de € 2.000,00 (do is 

mil euros), para fazer face as despesas com a realização do XI Passeio Todo 

o Terreno Trilhos Inter-Vivos 2009, a realizar nos dias 28 de Fevereiro e 1 

de Março do corrente ano. ---------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não partic ipou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art igo 90 da le i n.º  
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169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela le i n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Neste ponto, o Senhor Vereador Francisco Xavier apresentou a 

seguinte declaração de voto, que se passa a t ranscrever: “Estamos num ano 

de recessão, esta questão não é uma questão imprescind ível,  se os 

part ic ipantes têm jipes, também têm dinheiro para o combust ível e para fazer  

face as todas as despesas inerentes ao passeio, considero que é um dinheiro  

mal empregue”. ----------------------------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, com um 

voto contra do Senhor Vereador Francisco Xavier, conceder um subsídio de € 

2.000,00 (dois mil euros). -----------------------------------------------------------

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

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

---------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELO  

MUNICIPIO DE ALCOUTIM / REQUERENTE: Rui  Miguel Vice nte 

Sebastião: Foi presente uma comunicação de Rui Migue l Vicente Sebast ião  

para o exercício  do direito de preferência confer ido ao Munic ípio, sob a 

aquisição da fracção G de um prédio sito na Praça da República, Bloco A,  

1ºApartamento D, na Vila de Alcout im, inscr ito na matr iz sob o art igo 1619 

da freguesia de Alcout im,  pelo  montante de € 65.000,00 (sessenta e cinco mi l 

euros), nas condições descr itas no pedido, devidamente documentadas com a 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ----------

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

não exercer o direito legal de preferência referente ao imóvel. -----------------

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

---------- ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 

CONTRATO PROGRAMA;  Fo i presente uma informação da Direcção 

Regional de Educação do Algarve relat ivamente ao contrato programa 

referente ao assunto em epígrafe, o qual se dá por t ranscr ito para todos os 

efeitos legais e f ica arqu ivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo 

parte integrante, com vista à concret ização da implementação do programa 

das act ividades de enr iquecimento curr icular no 1º Ciclo do Ensino Básico. --

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

aprovar o refer ido contrato programa. ---------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------

---------- FORMAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIRECÇÃO REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE, FEDERAÇÃO REGIONAL DAS 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM;  Fo i presente uma informação da Direcção Reg ional de 

Educação do Algarve, referente ao assunto em epígrafe, o qual se dá por 

t ranscr ito para todos os efeitos legais e f ica arquivado em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista a consciencializar os 

Pais / Encarregados de Educação para um maior acompanhamento da vida 

esco lar dos seus f i lhos, bem como aumentar a taxa de part ic ipação dos pais 

na vida da Esco la, fornecendo- lhe informação para que as suas associações 

representat ivas possam so lid if icar-se definit ivamente na região. ---------------

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

aprovar o refer ido protocolo de co laboração. -------------------------------------

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

---------- COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL (CMPC) ; Fo i 

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

todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, referente ao assunto em epígrafe, com vista à 

const itu ição da Comissão Municipal de Protecção Civil.  ------------------------

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

aprovar a refer ida proposta. --------------------------------------------------------- 

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

 ---------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO;  Em reunião de 

Câmara de 14 de Janeiro fo i aprovada a const itu ição dos fundos de maneio  

para o ano de 2009, porque se ver if icou a necessidade de atr ibuir fundo de 

maneio à Div isão Administrat iva e Financeira, fo i 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 à presente acta, desta fazendo parte integrante, 

com vista à const itu ição de fundo de maneio para despesas urgentes, no valo r  

de € 500,00 (quinhentos euros), em nome do funcionár io Fernando Inácio  

Guerreiro Cavaco. --------------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 
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aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- 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:”REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM ”; “REGULAMENTO DA REDE 

MUSEOLÓGICA DE ALCOUTIM”; “REGULAMENTO DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO JOSÉ ROSA PEREIRA EM MARTIM LONGO”;  

“REGULAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL EM MARTIM LONGO”;  

“REGULAMENTO DO CAMPO FUTEBOL SINTÉTICO EM 

ALCOUTIM”; “EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PEL O 

MUNICIPIO DE ALCOUTIM / REQUERENTE: Rui  Miguel Vice nte 

Sebastião”; “COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

(CMPC)”; “CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO”. ------- ------------

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

---------- 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 

mandei lavrar. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


