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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 17/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 22 de Setembro de 2010 
 

---------- Aos vinte e dois dias do mês de Setembro 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 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 16/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 08 de Setembro de 2010, cujo texto foi previamente 

distr ibuído 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.º181) respeitante ao dia 21 de Setembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.357.491,11 (dois milhões 

trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e um euros e onze 
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cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.961.525,60 (um milhão novecentos e 

sessenta e um mil quinhentos e vinte e cinco euros e sessenta cêntimos); -----

---------- Operações Não Orçamentais - € 391.039,96 (trezentos e noventa e 

um mil e trinta e nove euros e noventa e seis cêntimos). ------------------------

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

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

Carlos Pereira usou da palavra para louvar a forma como decorreram as 

festas de Alcoutim, e agradecer a todos aqueles que colaboraram na sua 

promoção e organização, nomeadamente aos funcionários do município pelo 

seu empenho, bem como à população em geral,  e também ao comércio local.  

Sendo em sua opinião o maior evento cultural e económico do concelho, o 

que faz com que seja visitado por milhares de pessoas, veri ficando-se que de 

ano para ano a afluência é cada vez maior, o que confirma que o modelo e 

figurino adoptado para a realização das festas é o correcto, pois apresenta um 

programa que abrange todos os gostos, tendo cinco valências, 

designadamente o dia da Criança, dia do Idoso, dia de Espanha, dia da 

Juventude e o dia do Município no qual decorreu a cerimónia de homenagem 

a todos os mil itares do concelho que combateram na Guerra Colonial na I 

Guerra Mundial, integrada nas comemorações do Centenário da República, 

tendo sido uma iniciativa inédita, e mais uma novidade integrada nas Festas 

de Alcoutim. --------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo que corrobora inteiramente 

com o Senhor Vereador José Carlos Pereira, contudo prestou um 

agradecimento especial ao Senhor Engenheiro Jorge Palma, pelo seu empenho 

e colaboração na organização da cerimónia de homenagem aos mil itares, e ao 

Senhor Luís Canelas também pela sua dedicação ao longo dos anos na 

organização das Festas de Alcoutim. -----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para questionar quanto à 

sinalização na EN 124, nomeadamente da indicação para a IC27, e para o 

posto de abastecimento de combustível. ------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira refere que é da 

responsabil idade da Estradas de Portugal, inclusivamente já se real izaram 

reuniões com o responsável, deslocando-se este ao local, mas que até à data 

ainda não procederam à colocação dos sinais nos respectivos locais. ----------
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------------------------------------------------------------------------------------------

--------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 

VAQUEIROS – Adjudicação Definitiva: 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 José de Sousa 

Barra e Filhos, Lda., pelo montante da sua proposta de € 493.398,53 

(quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e oito euros e 

cinquenta e três cêntimos) ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, pelo 

prazo de 10 (dez) 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. ---------------------------------- 

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

---------- CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTA – JUSTA –  

Aprovação do Projecto: 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 revogação 

da deliberação da Câmara Municipal de 25 de Junho de 2008, relativa ao 

projecto em epígrafe, e à aprovação do mesmo. ---------------------------------- 

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

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

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

---------- OBRA PARTICULAR – ISENÇÃO DE TAXAS – Requerente: 

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURA DESPORTO E ARTE DE 

BALURCOS:  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 isenção de 

pagamento de l icença de construção do processo em epígrafe. ------------------ 

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

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

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

----------  CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Fernanda Maria Vaz 

Fernandes Mestre: Foi presente um requerimento de Fernanda Maria Vaz 

Fernandes Mestre, solici tando 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 do prédio rústico 

sito em Corgas, Freguesia de Vaqueiros, inscrito na matriz sob o artigo n.º 

363 da secção 123, com a área de 0,400000 ha, em nome de Cabeça de Casal 

da Herança de Rafael Serafim, e que se destina, segundo informações do 

requerente, para fins agrícolas. ----------------------------------------------------- 

---------- O referido prédio rústico será composto por 2 (dois) compartes, 

cabendo ½ a Rui Manuel Domingos Serafim e ½ a Fernanda Maria Vaz 

Fernandes Mestre. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----------  TOPONÍMIA DA VILA DE ALCOUTIM: Aprovação de quatro topónimos 

na Vila de Alcoutim: 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 aprovação dos 

seguintes topónimos: A rotunda onde se localiza a Zona Agrária de Alcoutim 

passa a denominar-se Rotunda 5 de Outubro, como rememoração da data em 

que foi implantada a República de Portugal; A artéria denominada 

popularmente como Rua do Bairro das Casas Pré-Fabricadas passa a 

designar-se Rua Maria Eduarda de Freitas, recordando a republicana 

alcouteneja que se destacou como enfermeira mil i tar e escri tora; A zona 

central da Urbanização Sul de Alcoutim passa a denominar-se Praceta 

Francisco Madeira do Rosário, homenageando o i lustre comerciante 
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alcoutenejo, autarca e republicano; A artéria que sai da Praceta Francisco 

Madeira do Rosário e entronca na Estrada Municipal 507, passa a designar-se 

Rua José Centeno Passos, recordando o primeiro presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim e Administrador do Concelho no período republicano 

e que exerceu a profissão de professor. As placas toponímicas serão 

descerradas no próximo dia 5 de Outubro, durante as cerimónias 

comemorativas do Centenário da República. -------------------------------------- 

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

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

---------- PROJECTO “LIMPEZA DE PRAIAS DO ALGARVE” – Aprovação do 

Contrato de Transmissão de Propriedade de Equipamentos: 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 aprovação da minuta de Contrato de 

Transmissão de Propriedade de Equipamentos do Projecto supra-mencionado, 

que engloba a transmissão dos seguintes equipamentos, gratuitamente, para o 

Município de Alcoutim: Um tractor corta relva da marca OUTAX C600H; Um 

aspirador de detritos urbanos Glutton 248 HIE e dezassete papeleiras de areal 

e vinte papeleiras de estacionamento. ---------------------------------------------- 

---------- 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: -------------------------------------------- 

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

um subsídio no valor de € 363,00 (trezentos e sessenta e três euros) 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 € 363,00 (trezentos e sessenta e três 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 
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Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ----------------------------------

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

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

INTER-VIVOS:  solicitando um subsídio, para fazer face às despesas 

inerentes à época 2010/2011 na modalidade de Futsal. -------------------------- 

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

conceder um subsídio de € 10.000,00 (dez mil 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. ----------------------------------

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

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

INTER-VIVOS:  sol icitando um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil 

euros) para fazer face as despesas inerentes à realização do IV Festival de 

Gerações realizado a 17 e 18 do passado mês de Julho -------------------------- 

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

conceder um subsídio de € 1.075,00 (mil e setenta e cinco 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 DESPORTIVO DE VAQUEIROS:  solicitando um subsídio 

para fazer face às despesas inerentes ao projecto de criação da Escola de 

Futebol. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

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

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

conceder um subsídio de € 5.000,00 (cinco mil 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:  ------------------------------------------------ 
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---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Processo nº 12/2010: 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 € 

4.600,00 (quatro mil  e seiscentos euros), à Senhora D. Ermelinda Teixeira, 

residente na localidade de Vaqueiros, Freguesia de Vaqueiros, para 

construção de casa de banho, 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, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 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 artigo.----------------------------------

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

---------- FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – 

MINUTA DE CONTRATO: Foi presente uma informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, referente à f iscalização da 

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

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

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

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

---------- 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 vinte 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 


