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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 07/2009 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 25 de Março de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Março 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 6/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 11 de Março 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.º56) respeitante ao dia 24 de Março, que apresentava 

os seguintes resu ltados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.185.514,52 (do is milhões 

cento e oitenta e cinco mil quinhentos e catorze euros e cinquenta e dois 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.815.006,53 (um milhão o itocentos e 

quinze mil e seis euros e cinquenta e t rês cênt imos) ; ----------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 369.625,46 (Trezentos e sessenta e 

nove mil seiscentos e vinte e cinco euros e quarenta e seis cênt imos). --------- 

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Os Senhores Vereadores 

Francisco Xavier  e José Galr ito, apresentam uma declaração, que se passa a 

t ranscrever: “Declaração para a Acta: Para que não hajam quaisquer dúvidas,  

porque da declaração para a acta anter ior, do Sr. Vereador José Car los, 

poder-se-á depreender erradamente que fo ram os vereadores Francisco Xavier  

e José Galr ito que fizeram a proposta para que os protocolos com as Juntas 

de Freguesia sejam de 50%. Queremos afirmar que não fomos nós, não somos 

nós, e, muito menos apo iamos a prát ica dos protocolos de 50% com as Juntas 

de Freguesia, porque os mesmos condicionam o desenvo lv imento das 

Freguesias,  uma vez que estas não têm condições f inanceiras para fazer todos 

os protocolos necessár ios ao desenvo lvimento da sua Freguesia.  Quando se 

fala em democracia dever-se- ia pensar em todas as formas de democracia, e 

não só no que convém, porque se assim fosse, democrat icamente neste caso 

concreto aplicava-se a delegação de competências acompanhada por um 

orçamento anual para que as Juntas de Freguesia pudessem desenvo lver as 

suas freguesias de acordo com as necessidades inerentes. Quem defende 

efect ivamente essa prát ica dos protocolos a 50% é o Senhor Presidente da 

Câmara, porque lhe serve po lit icamente. Alcout im, 25 de Março de 2009.” ---

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra dizendo que a 

declaração do Senhor Vereador José Car los Pereira leva a pensar que fo i a 

bancada do PS que suger iu que o valo r a atr ibuir fosse sempre 50% do 

orçamento mais baixo, quando, a única situação em que fo i suger ido a 

atr ibuição de 50% do valor total ao orçamento de menor valor, fo i 

relat ivamente à aquis ição de aparelhos de ar condicionado para a Associação 

Humanitár ia dos Bombeiros Vo luntár ios de Alcout im, po is as caracter íst icas,  
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em relação a outros aparelhos de valores mais elevados, eram exactamente as 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------

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

em relação à declaração de voto feita por si na reunião anter ior, a mesma 

reflecte a sua opinião, e como tal tem de ser respeitada, independentemente 

dos Senhores Vereadores estarem, ou não, de acordo. Refere também que 

discorda com a intervenção do Senhor Vereador José Galr ito no que diz 

respeito à aprovação da proposta de valor mais baixo ser apenas dest inada 

aos aparelhos de ar condic ionado, pois na últ ima reunião do execut ivo, fo i 

confirmado, por todos, que a proposta que prevalecer ia ser ia sempre a de 

menor valor, independentemente do art igo a adquir ir,  bem como da 

inst itu ição que requeresse o apo io f inanceiro, em sua opinião, e por uma 

questão de coerência, todas as inst itu ições devem ser t ratadas da mesma 

forma, po is todas apresentam as mesmas carências f inanceiras. ----------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLIAS 

CARENCIADAS – Proc. n.º  5/2009; Foi presente uma informação da Técnica 

Super ior de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por transcr ito para todos os 

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

(mil e quinhentos euros), ao Senhor Rodr igo Daniel Mart ins Faust ino, 

residente na localidade de Cortes Pereiras, Freguesia de Alcout im, para 

suportar as despesas com a universidade, alo jamento, alimentação, carro 

adaptado e consultas, 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 subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), ao 

Senhor Rodr igo Danie l Mart ins Faust ino. -----------------------------------------

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

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

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

---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  So lic itando 

subsídio no valor de € 3.700,00 (t rês mil e setecentos euros), para fazer face 

aos gastos inerentes ao pagamento do serviço de recepção de emissões 

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

atr ibuir  o subsídio no valor de € 3.700,00 (t rês mil e setecentos euros). ------

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

---------- ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE; 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, com vista à atr ibuição de um subsídio no valor de € 

2.452,44 (dois mil quatrocentos e cinquenta e do is euros e quarenta e quatro 

cênt imos) à ACTA – Companhia de Teatro do Algarve, de modo a que aquela 

Companhia possa o ferecer espectáculos e ateliers da sua produção, que 

decorrerão neste conce lho em locais a acertar posteriormente entre a 

Companhia e a Câmara Munic ipal.  -------------------------------------------------

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

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

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

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

ALCOUTIM E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E 

SOCIAL DE MARTIM LONGO; Foi presente uma proposta do acordo de 

co laboração em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos os efeitos 

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

integrante, que tem por object ivo o financiamento em 50% da aquisição de 

uma viatura adaptada ao t ransporte de crianças, de 9 lugares, para o Centro 

de Desenvo lv imento Cultural e Social de Mart im Longo. -----------------------

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

aprovar o refer ido acordo de colaboração, e a respect iva compart ic ipação de 

50% do valor total da viatura, designadamente € 12.199,69 (doze mil,  cento e 

noventa e nove euros e sessenta e nove cênt imos). ------------------------------- 

---------- Neste ponto o Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para 

quest ionar o Senhor Vereador José Car los Pereira relat ivamente ao  

comentár io que este pro fer iu na reunião anter ior, relat ivamente à aquisição  

de viaturas através da Central de Compras do Estado, como sendo mais 

dispendiosa do que directamente à marca. -----------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra para 

explicar ao Senhor Vereador Francisco Xavier que não fo i isso que disse, o 

que refer iu fo i que actualmente, não é viável a aquis ição de determinados 
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produtos à Central de Compras do Estado, po is são mais caros. Refer iu que a 

Câmara efectuou uma consulta prévia para aquis ição de um Cit röen C3 e uma 

Cit röen Ber lingo, à Central de Compras,  e também directamente à Cit röen 

Portuguesa, sendo o valor menor apresentado pela Cit röen Portuguesa. 

Refer iu ainda, que antes da alteração da lei,  a Central de Compras era út il  

porque facil itava a aquis ição de art igos contratados pelo estado, evitando 

assim a muita burocracia que exist ia, com a nova lei esta situação deixou de 

exist ir.  ---------------------------------------------------------------------------------

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

---------- ACORDO ESPECÍFICO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM E O FACULDADE DE 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE; 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 

ident if icação de plantas existentes nas zonas ajardinadas e não ajardinadas do 

inter ior do recinto do Castelo de Alcout im. ---------------------------------------

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

aprovar o refer ido acordo de co laboração, e a respect iva compart ic ipação no  

valor de € 949,28 (novecentos e quarenta e nove euros e v inte e o ito 

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

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – Emissão de 

parecer / Requerente: Fernando Mateus Silva Mendes; Fo i presente um 

requer imento de Fernando Mateus Silva Mendes, so licitando parecer para 

efeitos do disposto do art igo 54º da Lei n.º 91º/95, de 2 de Setembro, 

alterada pela le i n.º 165/95 de 14 de Setembro e pela Lei 64/2003, de 23 de 

Agosto, relat ivamente à const itu ição em regime de compropr iedade do prédio  

rúst ico, sito em Reguengo, Freguesia de Giões, inscr ito na matr iz sob o  

art igo n.º 36 da secção 006, com a área de 8,5790 ha, e que se dest ina,  

segundo informações do requerente, para fins agr ícolas. ------------------------ 

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

cabendo ½ a Manuel Joaquim Mart ins Tavares Pereira, e ½ a Anabela Nunes 

Oliveira Gago. ------------------------------------------------------------------------ 
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---------- 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,  a seguinte deliberação 

tomada na presente reunião:  “CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – 

Emissão de parecer / Requerente: Fernando Mateus Silva Mendes”. -------

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

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

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

dezasseis horas, 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 redig i,  e mandei lavrar. --------------------------

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

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


