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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 14/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Julho de 2010 
 

---------- Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e Dez, nesta Vila de 

Alcoutim, Edifício 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, 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 : - Veri ficando-se a presença da 

total idade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas dez horas e trinta minutos, 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 13/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 23 de Junho de 2010, 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.º132) respeitante ao dia 13 de Julho, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.996.998,48 (um milhão 

novecentos e noventa e seis mil e novecentos e noventa e oito euros e 
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quarenta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.634.903,27 (um milhão seiscentos e 

trinta e quatro mil novecentos e três euros e vinte e sete cêntimos); -----------

---------- Operações Não Orçamentais - € 354.646,15 (trezentos e cinquenta e 

quatro mil seiscentos e quarenta e seis euros e quinze cêntimos). --------------

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

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

Galrito interveio para questionar se é possível que dentro dos envelopes das 

facturas da água, tenham sido enviados alguns convites para o jantar do PSD, 

realizado em Martim Longo a 10 de Julho, pois teve conhecimento dessa 

situação através de terceiros. -------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para referir que se trata de uma 

acusação grave, e completamente falsa, e que a Câmara seria incapaz de tal  

acto. Solicita que o Senhor Vereador José Galrito particularize quem lhe 

facultou tal informação, para que este assunto seja apurado, e esclarecido 

pois parece tratar-se de terrorismo polí t ico e é importante que haja lucidez, e 

que a cegueira partidária não interfi ra em assuntos tão graves como este. ----- 

---------- O Senhor Vereador José Galrito refere que quando achar 

conveniente revelará quem lhe facultou a informação. --------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para esclarecer que 

juntamente com as facturas da água, apenas segue informação referente ao 

Município. Informa que os convites foram enviados através de Correio 

Contacto dos CTT, como comprova o recibo que tem em seu poder. Refere 

ainda que seria importante que, assuntos desta natureza fossem averiguados 

antes de serem expostos nas reuniões, pois como já foi referido pelo Senhor 

Presidente, são assuntos muito graves, além de que põem em causa a 

idoneidade dos funcionários do Município. ---------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira continuou a sua intervenção 

referindo que na ult ima reunião de Câmara foi retirado um assunto que dizia 

respeito ao apoio monetário para a realização das Festas do Laborato, e 

questionou o Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves se este ano as mesmas não 

se iriam realizar, pois constou-lhe que, como existia outro evento para o 

mesmo dia, também este patrocinado pela Câmara, a comissão de festas 

concluiu que não seria viável a sua realização. -----------------------------------

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves interveio para esclarecer que 
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este ano as Festas do Laborato não se ir iam real izar, mas que não era pelo 

facto de existirem vários eventos no mesmo dia. ---------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO 

DAS FINANÇAS – Adjudicação Defini tiva: Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e 

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

com vista à adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma JOBIPISO 

Construção Civi l e Obras Públicas, Lda., pelo montante da sua proposta de € 

639.058,12 (seiscentos e trinta e nove mil, e cinquenta e oito euros e doze 

cêntimos) ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo execução de 

14 (catorze) meses. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – Adjudicaç ão 

Defini tiva:  Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista ao seguimento da 

adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma Asibel – Construções S.A., 

pelo montante da sua proposta de € 814.808,11 (oitocentos e catorze mil  

oitocentos e oito euros e onze cêntimos) ao qual acresce IVA à taxa legal em 

vigor, pelo prazo execução de 14 (catorze) meses, de acordo com a 

deliberação tomada na reunião de Câmara de 26/05/2010, bem como que não 

seja dado provimento à contestação apresentada pela Firma Armindo 

Fernandes Gomes, Lda. -------------------------------------------------------------- 

---------- 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 
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Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ----------------------------------

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

---------- LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – Requerente: Mari a dos Anjos 

Faria Pina de Noronha; Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, referente ao assunto em epígrafe, com 

vista à construção de uma garagem, e local de arrumos. -------------------------

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

emitir parecer favorável à pretensão do requerente, nos termos e com os 

fundamentos constantes na referida informação. --------------------------------- 

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

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – Ano 

Lectivo 2010/2011: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual 

se dá por transcri ta para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta 

anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à abertura de 

concurso público para candidatura às bolsas acima referidas, bem como a 

atr ibuição de 30 bolsas no valor de € 100,00 (cem euros) por mês, durante 

dez meses e à constituição da Comissão de Análise de bolsas de Estudo pelos 

elementos mencionados na proposta supra mencionada. ------------------------- 

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

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

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – SUBSÍDIO PARA USO 

COLECTIVO - 1.º CICLO – ANO LECTIVO 2010/2011:  Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcri ta para todos os 

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

parte integrante, com vista à atribuição de uma verba, no valor de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros), a cada turma do 1º ciclo, das cinco existentes 

nas Escolas do Concelho, duas turmas na Escola Básica Integrada de 

Alcoutim e três turmas na Escola Básica Integrada de Martim Longo, sendo 

que a verba será transferida através de conta corrente existente nas papelarias 

das respectivas escolas, onde os directores de turma levantarão o material 

escolar necessário, cujas notas de despesas serão remetidas à Câmara 
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Municipal, sobre as quais se fará a transferência das verbas. -------------------

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

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

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

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – APOIO SÓCIO ECONÓ MICO – 

ALUNOS DO 1.º CICLO – ANO LECTIVO 2010/2011: Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcri ta para todos os 

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

parte integrante, com vista à atribuição de um subsídio individual a todos os 

alunos que frequentam o 1.º ciclo nas Escolas do Concelho, no valor de € 

60,00 (sessenta euros). --------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – APOIO À ALIMENTAÇ ÃO – 

ALUNOS DO 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR – ANO LECTIVO 201 0/2011: 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita 

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

desta fazendo parte integrante, no sentido que seja efectuado o pagamento do 

almoço a todas as crianças a frequentar os ensinos pré-escolar e o 1º ciclo, 

no ano lectivo de 2010/201, directamente, mediante mapa mensal dos 

fornecimentos, às seguintes instituições e estabelecimentos que se 

disponibil izam para o fornecimento dos respectivos almoços: Escola Básica 

Integrada de Alcoutim, Escola Básica Integrada de Martim Longo, Centro de 

Desenvolvimento Social e Cultural de Martim Longo, Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim. ---------------------------

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

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE FOGO DE HABITAÇÃO SOCIAL NA  ALDEIA 

DE VAQUEIROS:  Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual 

se dá por transcri ta para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta 

anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à al ienação 

de um fogo T3, Fracção E, aos Senhores José Maria Valente e Maria de 
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Fátima Conceição Dionísio, pelo preço de € 61.027,56 (sessenta e um mil,  

vinte e sete euros e cinquenta e seis cêntimos), nas condições que constam 

dos pontos 7 e 8 do programa de concurso público. ------------------------------ 

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

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

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

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

seguintes pedidos de apoio financeiro: -------------------------------------------- 

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

INTER-VIVOS: Solicitando um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros), 

para fazer face às despesas inerentes à realização do X Open Futsal nos dias 

10 e 11 de Julho. --------------------------------------------------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 750.00 (setecentos e cinquenta euros). --- 

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

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

---------- GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES: Solicitando um subsídio para 

fazer face às despesas inerentes à realização das Festas em honra da N.ª Sra.  

Da Assunção nos dias 13, 14 e 15 de Agosto. ------------------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 2.500.00 (dois mil e quinhentos euros). -- 

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas 

inerentes à realização da Vigí l ia de S. Bento em Alcaria Queimada, no dia 09 

de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). --- 
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---------- 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. ----------------------------------

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio no valor de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para fazer face 

às despesas inerentes à realização da Festa de Verão em Vaqueiros, nos dias 

21 e 22 de Agosto. -------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). -- 

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

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

---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM; Solicitando 

um subsídio no valor de € 946,80 (novecentos e quarenta e seis euros e 

oitenta cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à recepção de 

emissões televisivas. -----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 946,80 (novecentos e quarenta e seis euros e 

oitenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO PESSEGUEIRO:  

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da 

Festa Popular no Pessegueiro nos dias 30 e 31 de Julho e 1 de Agosto. -------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500.00 (mil e quinhentos euros). ------- 

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE AFONSO 



 8 

VICENTE:  Solicitando um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) para 

fazer face às despesas inerentes à realização da Festa Convívio no dia 14 de 

Agosto. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 750.00 (setecentos e cinquenta euros). --- 

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA BARRADA: 

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da 

Festa de Verão na Barrada, a realizar nos dias 23 e 24 de Julho do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ------- 

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

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

--------- CLUBE ATC AVENTURA:  Solicitando um subsídio, para fazer face 

às despesas com a XVII Descida do Guadiana em canoa, a realizar nos dias 

30 e 31 de Julho e 01 de Agosto. ---------------------------------------------------

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

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

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

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

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

---------- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE E APOI O AO 

PROJECTO VIA ALGARVIANA 2 – ECOTURISMO NO INTERIOR DO 

ALGARVE:  Foi presente o pedido da ALMARGEM – Associação de Defesa 

do Património Cultural e Ambiental do Algarve, para emissão de declaração 

de interesse e apoio do projecto supra mencionado. ------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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reconhecer o interesse do projecto, bem como submeter o mesmo à 

apreciação da Assembleia Municipal nos termos e para efeitos do disposto da 

alínea b) do nº. 3 do artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------

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

---------- MOÇÕES PORTAGENS SCUT´S; Foi presente uma informação da 

Assembleia Municipal de Portimão, referente às Moções apresentadas na 1ª 

reunião da 3ª Sessão Ordinária, relativamente às Portagens na Via do 

Infante.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------- AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE / 

VIA DO INFANTE E AS PORTAGENS: Foi presente uma nota de imprensa 

da Amal referente à introdução de portagens na Via do Infante. ---------------- 

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

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

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

INTER-VIVOS: Licença especial de ruído para espectáculos: Foi presente 

um pedido de isenção de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para 

espectáculos, para o IV Festival Gerações a realizar nos dias 17 e 18 de 

Julho. ----------------------------------------------------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 

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

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

---------- FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARTIM LONGO – 

CAPELA DE SANTA JUSTA: Licença especial de ruído para 

espectáculos: Foi presente um pedido de isenção de pagamento de taxa 

referente à l icença de ruído para espectáculos, para Festas de Santa. Justa a 

realizar nos dias 20 e 21 de Agosto. -----------------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 
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---------- 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 dez 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 


