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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 11 de Maio de 2011 
 

 

---------- Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e onze, nesta Vi la 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 e Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, 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 

maioria dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

fal ta do Senhor Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

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

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente pôs à discussão a acta n.º 09/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 27 de Abril de 2011, cujo texto foi previamente distribuído 

pelos membros presentes na mesma reunião. --------------------------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, aprovar 

a referida acta, com uma abstenção do Senhor Vereador José Carlos Pereira, 

por não ter estado presente na referida reunião. ----------------------------------

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º89) respeitante ao dia 10 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.563.761,36 (um milhão 

quinhentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e um euros e trinta e 

seis cêntimos); -----------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.208.427,02 (um milhão duzentos e oito  

mil quatrocentos e vinte e sete euros e dois cêntimos); --------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 350.437,52 (trezentos e cinquenta 

mil quatrocentos e tr inta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). -----------

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

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

Carlos Pereira interveio, para fazer referência a uma notícia publicada no 

Correio da Manhã a 03 de Maio, com dados apresentados pela D.G.A.L 

(Direcção Geral das Autarquias Locais), relativamente ao ranking do 

pagamento das câmaras municipais aos fornecedores, onde se veri fica que o 

município de Alcoutim está em 1º lugar, das 308 câmaras do País, com uma 

média de pagamento de três dias. Estes dados revelam o reconhecimento da 

boa gestão efectuada na câmara de Alcoutim, desde que o PSD assumiu a 

presidência, tendo sempre como polít ica uma gestão equil ibrada, séria, 

responsável e de verdade, pensando sempre na melhoria das condições de 

vida dos munícipes, sem pôr em risco o futuro do concelho, como acontece 

actualmente com a maioria dos municípios do País. Sendo a base principal 

não gastar além do possível, contudo, as acusações de má gestão e 

despesismo persistem. Os resultados apresentados pela DGAL à comunicação 

social comprovam o contrário, inclusivamente, provam que a câmara de 

Alcoutim não contribuiu para esta crise, não promoveu a falência nem o 

desemprego, cumprindo sempre os pagamentos a horas. No entanto os 

desvarios deste governo, o endividamento da maioria das câmaras e das 

empresas municipais e as Parcerias Público/Privadas têm sido apontadas 

como as principais causas para o estado caótico em que o País se encontra.  
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Este artigo foi , a melhor e a maior promoção alguma vez feita ao nosso 

concelho. Concluiu a sua intervenção referindo que todos estes factos só 

demonstram que Alcoutim está, e continua, no caminho certo. -----------------

-------- O Senhor Vereador José Galrito interveio referindo que, se as 

palavras proferidas pelo Senhor Vereador José Carlos Pereira fossem ouvidas 

por quem não conhece a realidade do concelho, ficaria com a ideia de que em 

Alcoutim se vive num “mundo à parte”. De facto, as contas do Município 

estão em dia, não existem dívidas e não se contribuiu para a falência do País, 

mas contribuíram para a falência do Concelho no que diz respeito ao factor 

humano, havendo cada vez menos pessoas. O PSD está no poder à 

sensivelmente vinte anos, e não conseguiu inverter a desert if icação. ---------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo não 

concordar minimamente com os comentários proferidos pelo Senhor Vereador 

José Galrito, porém, é uma opinião, e têm de ser respeitada. Relativamente 

ao facto de nada se ter feito para combater a deserti f icação no concelho de 

Alcoutim, este refere, que a deserti f icação tem vindo a acontecer desde os 

anos sessenta, e que neste caso o PS também é responsável pelo fenómeno, já 

que também esteve no poder cerca de dezassete anos, e a deserti f icação 

continuou a crescer. Todas as infra-estruturas e obras efectuadas no concelho 

têm sempre por objectivo a fixação da população e a melhoria das condições 

de vida dos munícipes, nomeadamente o saneamento básico, melhores vias de 

comunicação, construção de equipamentos para os jovens e idosos, etc., etc. 

São medidas para combater a deserti f icação. Não é da competência da câmara 

a criação de hotéis, restaurantes e de industrias em geral, a câmara 

proporciona os meios, cabendo o investimento, às empresas em geral, que por 

várias vezes tentaram fixar-se no concelho, mas sempre sem sucesso, 

frisando novamente, que a câmara não tem de ser responsabil izada por isso. 

Termina a sua intervenção referindo que o Senhor Vereador José Galrito não 

valoriza o facto das contas do Município se encontrarem em dia, pois até já 

apelou ao endividamento, correndo o risco de hipotecar o futuro do concelho, 

como já fez em reuniões anteriores. ------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio referindo que por diversas 

vezes já foi mencionado que muito se fez em prol da população, em sua 

opinião provavelmente o que se fez foi mal feito, caso contrário as pessoas 

não saíam do concelho, é necessário pensar nas necessidades das pessoas, 
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investindo em condições laborais para o jovens, através da implementação de 

espaços nas diversas áreas, criando estruturas para que posteriormente sejam 

arrendadas aos jovens, e assim estes se possam fixar no concelho, ressalva 

ainda que o PS esteve no poder doze anos. ---------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que o Senhor 

Vereador José Galrito tem um discurso muito semelhante ao do Senhor Eng. 

José Sócrates, referindo algumas inverdades, contudo, é importante, dizer a 

verdade e apurar os factos, mais concretamente ao tempo que o PS esteve no 

poder, não sendo doze anos mas sim dezassete, tantos como o PSD, conclui a 

sua intervenção referindo que a desertif icação não acontece apenas em 

Alcoutim, mas em toda a Serra Algarvia, assim como no Alentejo, sendo este 

um fenómeno que abrange todo o interior do País, as dificuldades são as 

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

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

---------- EMPREITADA DE REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE MARTIM LONGO – RELATÓRIO FI NAL – 

Adjudicação Definitiva: 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 

adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma CONDEP – Engenharia e 

Construção, S.A., pelo montante da sua proposta de € 228.927,53 (duzentos e 

vinte e oito mil, novecentos e vinte e sete 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. ----------------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA DE SALUBRIDADE – Alexandrina Gonça lves Diogo: 

Foi presente o auto de vistoria em epígrafe. --------------------------------------

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

noti f icar o proprietário e reclamante para, no prazo de 90 (noventa) dias, 

proceder em conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ------------

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



 

 5

---------- ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS 

PARA ADMISSÃO DE PESSOAL DE ACORDO COM O MAPA DE 

PESSOAL APROVADO PARA O ANO DE 2011: ------------------------------ 

---------- Gabinete Jurídico – Técnico Superior: Foi presente uma proposta 

do Senhor Vice-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, referente ao assunto em epígrafe. ------------------------------- 

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

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

---------- Ambiente e Serviços Urbanos – Assistente Operacional: Foi 

presente uma proposta do Senhor Vice-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, referente ao assunto em epígrafe. --------------

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

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

---------- Biblioteca e Educação – Assistente Operacional: Foi presente uma 

proposta do Senhor Vice-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, referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------

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

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

---------- Transportes e Rede Viária – Assistente Operacional: Foi presente 

uma proposta do Senhor Vice-Presidente, a qual se dá por transcrita para 
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todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, referente ao assunto em epígrafe. ---------------------

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

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

---------- Gestão Financeira e Patrimonial – Técnico Superior:  Foi 

presente uma proposta do Senhor Vice-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, referente ao assunto em epígrafe. --------------

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

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

---------- Serviços de Apoio à Presidência – Técnico Superior: Foi presente 

uma proposta do Senhor Vice-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, referente ao assunto em epígrafe. ---------------------

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

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

---------- Biblioteca e Educação – Assistente Técnico: Foi presente uma 

proposta do Senhor Vice-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, referente ao assunto 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. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALCOUTIM: Foi presente uma proposta de protocolo em epígrafe, a qual se 

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

à presente acta, desta fazendo parte integrante, que visa garantir o eficaz 

funcionamento do DECIF – 2011 no Concelho de Alcoutim. Minimizando a 

ocorrência de danos provocados pela época de fogos. O Município procederá 

à transferência do montante de € 17.462,90 (dezassete mil quatrocentos e 

sessenta e dois euros e noventa cêntimos) para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcoutim. ----------------------------------------------

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

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A COOPÊSSEGO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

REGA DO PESSEGUEIRO: Foi presente uma proposta de protocolo em 

epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica 

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

visa o desenvolvimento de um Projecto-Piloto – Campo Experimental de 

Plantas de Pita. O Município procederá à transferência do montante de € 

1.000,00 (mil euros) para a Coopêssego – Cooperativa Agrícola de Rega do 

Pessegueiro. --------------------------------------------------------------------------

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

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

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

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

seguintes pedidos de apoio financeiro: -------------------------------------------- 
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---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  Solicitando 

um subsídio no valor de € 110,70 (cento e dez euros e setenta cêntimos) para 

fazer face às despesas inerentes à manutenção da recepção de emissões 

televisivas. ----------------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 110,70 (cento e dez euros e setenta 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. ----------------------------------

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

---------- A MOIRA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃ O DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio 

no valor de € 7.373,85 (sete mil trezentos e setenta e três euros e oitenta e 

cinco cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à Feira de Doces d’Avó 

realizada a 23 e 24 de Abril. --------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 7.373,85 (sete mil trezentos e setenta e três euros 

e oitenta e cinco 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. ----------------------------------

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

---------- ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE: Solicitando um subsídio 

para fazer face às despesas inerentes à realização da festa anual a realizar no 

dia 16 de Julho de 2011. ------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete euros e 

cinquenta 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. ----------------------------------  

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

--------- ASUNTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------

---------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO 

DE HABITAÇÃO DEGRADADA NO CONCELHO DE ALCOUTIM:  Foi 
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presente uma informação do Gabinete de Acção Social, Saúde e Educação, 

referente ao assunto em epígrafe, que visa a constituição de uma comissão de 

análise para o referido regulamento, constituída por membros da Câmara e 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------

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

aprovar a constituição da comissão de análise, sendo a mesma constituída 

pelos seguintes membros: Vereador José Carlos da Palma Pereira, Vereador 

Hugo Miguel Gago Barradas, Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, Dr. 

João Miguel Vitorino Dias, Drª. Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma e 

dois membros da Assembleia Municipal a designar. ----------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DANÇA ESPANHOLA  

DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO:  Foi presente uma proposta de 

protocolo em epígrafe, 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 o objectivo de divulgar e leccionar a dança Espanhola. O 

Município procederá à transferência do montante de € 2.100,00 (dois mil e 

cem euros) para a Associação Cultural de dança Espanhola de Vila Real de 

Santo António. -----------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito Interveio para referir que, uma vez 

que a A.T.A.S., tem como objectivo apoiar as relações transfronteiriças entre 

Alcoutim e Sanlucar, seria importante dinamizar essas relações, e saber se 

em Sanlucar existe a possibil idade de frequentar aulas do mesmo género, e 

em caso afirmativo, não havia necessidade de celebrar este protocolo. --------

---------- O Senhor Presidente interveio mencionando que a maioria dos 

alunos que frequentam estas aulas são de Sanlucar, por conseguinte, não 

devem de existir aulas deste género de dança nessa local idade, contudo, 

referiu que vai veri ficar essa situação. ------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com 

um voto contra do Senhor Vereador José Galrito, aprovar o referido 

protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS MUNICIPAIS USADOS:  Teve 

lugar o acto público de abertura de propostas dos interessados para aquisição 
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de viatura municipal usada, não tendo sido apresentadas quaisquer propostas, 

verif icou-se que o concurso ficou deserto. Foi sugerido pelo Senhor Vereador 

José Galrito nova abertura de concurso nos termos do anterior. A sugestão foi  

aceite por unanimidade. -------------------------------------------------------------

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

---------- 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 cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente 

acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 

Divisão Administrativa Financeira de Cultura e Desporto da Câmara 

Municipal de Alcoutim, que a redigi,  e mandei lavrar. -------------------------- 

       O Presidente         O Secretário 


