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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 04/2009 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 11 de Fevereiro de 2009 
 
 

---------- Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois 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 Municipa l,  

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 2/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 28 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. -------------------------------------------------------------- 

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  
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T-dois da Tesourar ia (n.º26) respeitante ao dia 09 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.811.051,07 (um milhão 

oitocentos e onze mil e cinquenta e um euros e sete cênt imos). ----------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.454.542,06 (um milhão quatrocentos e 

cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e do is euros e seis cênt imos) ; --

---------- Operações Não Orçamentais - € 355.995,07 (Trezentos e cinquenta e 

cinco mil novecentos e noventa e cinco euros e sete cênt imos). ---------------- 

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

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

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

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: João 

Miguel Afonso da Palma / Alcoutim; Foi presente um requer imento de João 

Miguel Afonso da Palma, so lic itando parecer para efe itos do disposto do 

art igo 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, relativamente à const itu ição  

em regime de compropr iedade de um prédio rúst ico, sito em Pego do Inferno, 

freguesia de Alcout im, inscr ito na matr iz predial sob o art igo nº 91 da secção 

124, com a área de 0,380 ha. -------------------------------------------------------- 

---------- O refer ido prédio rúst ico será composto por 4 (quatro) compartes: --

---------- Cabendo ¼ a João Miguel Afonso da Palma, ¼ a António João 

Afonso da Palma, ¼ a Mar ia Odete Afonso da Palma e ¼ a Fernanda Mar ia 

Afonso da Palma Fernandes Gonçalves, que se dest inam, segundo 

informações do requerente, a f ins agr íco las. Com base na mesma informação, 

o serviço de Obras Part iculares e Loteamentos Urbanos (SOPLU) entende que 

o prédio rúst ico mencionado não resulta em parcelamento fís ico. --------------

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

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

Div isão de obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ----------------------------

---------- Neste ponto, o Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para 

refer ir que, em sua opinião, os pareceres dados pelos Técnicos, dever iam ser  

mais explíc itos. ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DA ETAR DE BALURCOS – 

Cancelamento de Garantias Bancárias; Fo i presente uma informação da 

Div isão de Obras, P laneamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao 

cancelamento das garant ias bancár ias apresentadas pela f irma Aquino  

Construções, S.A., referente à empreitada em epígrafe. -------------------------

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

mandar cance lar as garant ias bancár ias n.º 30.62048.3850 no valor de € 

56.341,77 (cinquenta e seis mil t rezentos e quarenta e um euros e setenta e 

sete cênt imos), n.º 30.66500.6850 no valor de € 56.341,77 (cinquenta e seis 

mil t rezentos e quarenta e um euros e setenta e sete cênt imos) emit idas pelo  

Banco Totta & Açores, S.A e n.º 125-02-0370778 no valor de € 12.685,25 

(doze mil seiscentos e o itenta e cinco euros e vinte e cinco cênt imos),  

emit ida pelo Banco Comercia l Português. -----------------------------------------

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

---------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO ESPÓLIO EM TALHA DA IGREJA MATRIZ DE 

VAQUEIROS – Cancelamento de Caução; Fo i presente uma informação da 

Div isão de Obras, P laneamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao 

cancelamento de caução, apresentada pela firma Quadr ifó lio, Lda. referente à 

empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------

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

autorizar o levantamento do depósito no valor de € 2.470,60 (do is mi l 

quatrocentos e setenta euros e sessenta cênt imos, à Caixa Geral de Depósitos, 

a fim de ser entregue à refer ida f irma. ---------------------------------------------

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

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

MUNICIPIO DE ALCOUTIM / REQUERENTE: Margarida Belmi ro de 

Sousa Ferrei ra Rosário: Foi presente uma comunicação de Margar ida 

Belmiro de Sousa Ferreira Rosár io  para o exercíc io do dire ito de preferência 

confer ido ao Munic ípio, sob o prédio urbano sito no largo do Castelo na V ila 

de Alcout im, inscr ito na matr iz sob o art igo n.º 2129 da freguesia de 

Alcout im e descr ito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

326/19901017, devidamente documentada com a informação da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica.  ----------------------------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

não exercer o direito legal de preferência referente ao imóvel nas condições 

do requer imento apresentado, que se junta fotocópia. ----------------------------

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

---------- QUOTA MENSAL DA ASSOCIAÇÃO ODIANA – VALOR PARA 

O ANO DE 2009; Fo i presente uma informação da Odiana – Associação para 

o desenvo lv imento do Baixo Guadiana, referente ao assunto em epígrafe. ----

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para quest ionar, qua l 

a razão do valor da quota ter aumentado 100%, ao que o Senhor Presidente 

esclareceu que esse aumento se prende ao facto da alteração da estrutura da 

Associação, nomeadamente na gestão dos Programas Comunitár ios. -----------

---------- 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 a refer ida informação. ------------------------------------------------------

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

---------- IMPUTAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM DAS DESPESAS 

COM PESSOAL DA AMAL – Ano de 2009; Foi presente uma proposta da 

AMAL – Comunidade Intermunic ipal do Algarve, referente ao assunto em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a refer ida proposta, bem como submete- la à aprovação da Assembleia 

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

---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A GLOBALGA RVE, 

A GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO ALGARVE, AS CÂMARAS 

MUNICIPAIS DO ALGARVE PARA O PROJECTO 

DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DOS PLANOS MUNICIPAIS DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO;  Fo i presente uma proposta do 

protocolo em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos os efe itos legais 

e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, com vista à disponibil ização na Internet  dos Planos Municipa is de 

Ordenamento do Território (PDM, planos de urbanização e planos de 

pormenores), cr iando um site de mapa interact ivo completo para cada uma 

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

aprovar a refer ida proposta de protocolo. -----------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E O CLUBE DE TÉNIS DE VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO;  Fo i presente uma proposta do protocolo em epígrafe, a qua l se 

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

à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à t ransferência 

mensal da quant ia de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) para o Clube de 

Ténis de Vila Real de Santo António, pelo  per íodo de um ano, para fazer face 

às despesas inerentes à prát ica da modalidade no pólo de Alcout im. -----------

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

aprovar a refer ida proposta de protocolo. -----------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO  

SUPERIOR / ANO LECTIVO 2008/2009 – Lista Definit iva;  Fo i presente a 

l ista defin it iva referente à atr ibuição das bo lsas de estudo ao ensino super ior  

para o ano lect ivo 2008/2009, com vista à sua aprovação. -----------------------

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

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

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

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Isabel 

Relógio / Giões; Foi presente um requer imento de Isabel Relógio, so lic itando 

parecer para efeitos do disposto do art igo 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, relat ivamente à const itu ição em regime de compropr iedade de 

um prédio rúst ico, sito em Vale Grande, freguesia de Giões, inscr ito na 

matr iz predia l sob o art igo nº 0031 da secção 016, com a área de 7.480 m2,  

em nome de Manuel Branco. -------------------------------------------------------- 

---------- O refer ido prédio rúst ico será composto por 2 (dois) compartes: ----

----------- Cabendo ½ a Or lando Manuel dos Santos Branco e ½ a Mar ia 

Barbara dos Santos Branco Paulino, que se dest inam, segundo informações da 

requerente, a f ins agr íco las. Com base na mesma informação, o serviço de 

Obras Part icu lares e Loteamentos Urbanos (SOPLU) entende que o prédio  
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rúst ico mencionado não resulta em parcelamento fís ico. ------------------------

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

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

Div isão de obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ---------------------------- 

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

---------- 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:” CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – 

Requerente: João Miguel Afonso da Palma / Alcoutim ”; “EMPREITADA 

DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

CONSTRUÇÃO DA ETAR DE BALURCOS – Cancelamento de Garantias 

Bancárias”; “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO  E 

RESTAURO DO ESPÓLIO EM TALHA DA IGREJA MATRIZ DE 

VAQUEIROS – Cancelamento de Caução”; “EXERCÍCIO DO DIREITO 

DE PREFERÊNCIA PELO MUNICIPIO DE ALCOUTIM /  

REQUERENTE: Margarida Belmiro de Sousa Ferrei ra Rosário”;  

“CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Isabel Relógio /  

Giões”. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


