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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 23/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Dezembro de 2011 
 

 

---------- Aos catorze dias do mês de Dezembro 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, 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 22/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 28 de Novembro de 2011, cujo texto foi previamente 

distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, por não 

ter estado presente na referida reunião, aprovar a supracitada acta. ------------ 

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º236) respeitante ao dia 13 de Dezembro, que 
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apresentava os seguintes resultados: -----------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.615.362,06 (um milhão 

seiscentos e quinze mil , trezentos e sessenta e dois euros e seis cêntimos; ---

---------- Operações Orçamentais - € 1.269.439,79 (um milhão duzentos e 

sessenta e nove mil , quatrocentos e trinta e nove euros e setenta e nove 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 341.349,82 (trezentos e quarenta e 

um mil trezentos e quarenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos). ---------- 

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

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

Osvaldo Gonçalves interveio para alertar quanto ao mau estado dos redutores 

de velocidade, situados em Martim Longo, refere que os mesmos estão 

danificados, e que não se justi f ica, uma vez que foram colocados na via à 

relativamente pouco tempo. ---------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira tomou nota, referindo que o 

assunto irá ser averiguado, e posteriormente serão tomadas as dil igências 

necessárias para a sua resolução. ---------------------------------------------------

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

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

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE MARTIM LONGO – PEDIDO DE 

ADIANTAMENTO – Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos 

de ratif icação do despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 30 de 

Novembro de 2011. ------------------------------------------------------------------ 

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

rat if icar o referido despacho. -------------------------------------------------------

---------- 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 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA VILA 

ROMANA DO MONTINHO DAS LARANJEIRAS – AMORTIZAÇÃO DE  

ADIANTAMENTO – Cancelamento de Garantia Bancária: Foi presente uma 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa ao cancelamento da 

garantia bancária referente à empreitada em epígrafe. --------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

mandar cancelar a garantia bancária n.º 03/258/08037 no valor de € 

34.492,32 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e 

dois cêntimos) emitida pelo Banco BPI S.A. -------------------------------------- 

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE -  EMISSÃO DE PARECE R - 

Req. Fernanda Agostinho Teixeira Lourenço: Foi presente um requerimento de 

Fernanda Agostinho Teixeira Lourenço, solicitando parecer para efeitos do 

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

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

relativamente à constituição em regime de compropriedade do prédio rústico 

sito em Cerca Velha, Barrada, Freguesia de Martim Longo, descrito sobre o 

n.º 1991/20550829, inscrito na matriz sob o n.º 43, secção 083, com a área de 

6,400 m2, em nome de Fernanda Agostinho Teixeira Lourenço, e que se 

destina, segundo informações do requerente, para fins agrícolas. -------------- 

---------- O referido prédio rústico será composto por 5 (cinco) compartes, 

cabendo 11/25 a José Lopes Dias, 19/50 a Maria Agostinha Tomás Gouveia, 

13/100 a Carlos Manuel Marques Teixeira, 1/50 a António Francisco Horta e 

3/100 a António Cavaco. ------------------------------------------------------------ 

---------- 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, Equipamentos, 

Ambiente e Serviços Urbanos. ------------------------------------------------------ 

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE -  EMISSÃO DE PARECE R - 

Req. Fernanda de Jesus Dias Gonçalves: Foi presente um requerimento de 

Fernanda de Jesus Dias Gonçalves, solici tando parecer para efeitos do 

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

n.º 165/95 de 14 de Setembro e pela Lei 64/2003, de 23 de Agosto, 
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relativamente à constituição em regime de compropriedade do prédio rústico 

sito em Portela Alta, Corte Tabelião, Freguesia de Alcoutim, inscrito com o 

número matricial 046.0106.0000, com a área total de 6,886 ha, em nome de 

Maria Patrocínia, e que se destina, segundo informações do requerente, para 

fins agrícolas. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- O referido prédio rústico será composto por 4 (quatro) compartes, 

cabendo 1/2 a Arnaldo Dias Gonçalves, 1/6 a Herdeiros de Eduardo de Jesus 

Gonçalves, 1/6 a Fernanda de Jesus Dias Gonçalves e 1/6 a Horácio de Jesus 

Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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, Equipamentos, 

Ambiente e Serviços Urbanos. ------------------------------------------------------ 

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

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM/CONCURSO PÚBLICO PARA 

ALIENAÇÃO DOS LOTES N.º3, N.º5, N.º6 e N.º10: 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, 

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

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

---------- PARQUE DE MERENDAS DO PEREIRO – ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO  

DE TERRENO: 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, referente ao assunto em 

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

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

aceitar a doação dos terrenos da Freguesia do Pereiro com o artigo 41 e 
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art igo 80 da Secção 049 situados na respectiva Freguesia, ao abrigo da alínea 

h) do n.º1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------------------------- 

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

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

---------- ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E  

GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS AMIGOS 

DE GIÕES: O assunto foi ret irado. A proposta da retirada deste ponto foi  

aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------

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

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

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

ALCOUTIM E A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA DE 

VAQUEIROS: Foi presente uma minuta 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 vista à transferência para 

a Cooperativa Agrícola da Rega de Vaqueiros de € 10.000,00 (dez mil euros), 

para l impeza e desobstrução das l inhas de águas, a bem da protecção dos 

direitos da comunidade, por imperativo de interesse públ ico. ------------------- 

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

aprovar a referida minuta de 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 O AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE 

ALCOUTIM:  Foi presente uma minuta 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 vista à transferência para 

o Agrupamento de Defesa Sanitária de Alcoutim de € 15.000,00 (quinze mil  

euros), para fazer face a diversas despesas no l igadas à Saúde Pública no 

Concelho de Alcoutim. --------------------------------------------------------------
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---------- O Senhor Presidente 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, 

aprovar a referida minuta de 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 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Foi presente uma minuta 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 vista à transferência para a associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim de € 10.000,00 (dez mil euros), para a aquisição de 

mobil iário geriátrico ergonómico e material de fisioterapia. --------------------

---------- O Senhor Presidente e o Senhor Vereador José Carlos Pereira não 

participaram na votação deste ponto, por se considerarem impedidos nos 

termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republ icada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 

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

aprovar a referida minuta de 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 ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  Foi presente uma 

minuta 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 vista a uma compart icipação global de € 1.800,00 (mil 

e oitocentos euros), destinados ao pagamento de honorários cobrados pelos 

ensaios do Grupo de Cantares de Balurcos e pelos ensaios do Coro do Lar /  

Centro de Dia de Alcoutim. ---------------------------------------------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida minuta de 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 MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES: Foi presente uma minuta 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 vista à transferência para a Associação Grito D’Alegria – Associação 

Cultural e Recreativa dos Amigos de Giões de € 6.949,50 (seis mil  

novecentos e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos), para fazer face à 

execução de obras de remodelação na sede da associação, concretamente à 

ampliação em material removível (estrutura em ferro e lona). ------------------

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

aprovar a referida minuta de 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. ---------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS – Proc.n.º10/2011- Requerente Jacinto Manuel Francisco 

– Alteração da Del iberação: Foi presente o processo respeitante ao assunto 

em epígrafe, documentado com a informação do Gabinete de Acção Social,  

Saúde e Educação, no sentido de recti f icar a deliberação de Câmara 

Municipal,  tomada em reunião ordinária, realizada no dia 28 de Novembro de 

2011. ----------------------------------------------------------------------------------

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

recti f icar a referida deliberação, alterando o apoio aprovado para € 1.000,00 

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS – Proc.n.º11/2011: 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 ao Senhor 

Fernando Manuel Afonso Frederico, residente na localidade de Laranjeiras, 

Freguesia de Alcoutim, no valor de € 1.000,00 (mil euros), para pagamento 

de cirurgia à catarata, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do Regulamento 

para atr ibuição 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 € 1.000,00 (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. ----------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS – Proc.n.º12/2011: Foi presente uma informação da 

Técnica Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para 

todos os efeitos legais, referente à atr ibuição de um subsídio à Senhora D. 

Custódia Valentina Pereira Fernandes Teixeira, residente na localidade de 

Vaqueiros, Freguesia de Vaqueiros, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), 

para pagamento de consultas de psicologia / terapia famil iar, 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 € 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. ---------------------------------- 

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

---------- O Senhor Presidente propôs ao executivo, a não realização da 

reunião prevista para o dia 28 de Dezembro, devido à época Natalícia. --------
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--------- A proposta 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 vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que 

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

Administrat iva Financeira de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de 

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

O Presidente       O Secretário 


