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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 07/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 30 de Março de 2011 
 
 

---------- Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e onze, 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 06/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 16 de Março de 2011, 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.º61) respeitante ao dia 29 de Março, que apresentava 
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os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.750.001,16 (um milhão 

setecentos e cinquenta mil e um euro e dezasseis cêntimos). --------------------

--------- Operações Orçamentais - € 1.302.433,21 (um milhão trezentos e dois 

mil quatrocentos e tr inta e três euros e vinte e um cêntimos); ------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 440.818,33 (quatrocentos e 

quarenta mil oitocentos e dezoito euros e trinta e três cêntimos). --------------

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

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

Osvaldo Gonçalves interveio para fazer uma ressalva relat ivamente ao valor 

do subsídio atribuído à Junta de Freguesia de Vaqueiros, na reunião de 16 de 

Março. Segundo o Senhor Vereador, o valor não está correcto, uma vez que o 

valor a atribuir seria 65% de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), e não de 

1.000,00 (mil euros). ----------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que essa situação 

irá ser averiguada, e posteriormente corrigida. ----------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galri to usou da palavra para sugerir a 

colocação de uma bóia de sinalização junto ao tronco que se encontra na boca 

da ribeira. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO – PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES / Requerente: Maria dos Anjos Faria Pina de 

Noronha; Foi presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbanística referente ao processo em epígrafe. -------------------------- 

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

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

---------- BENEFICIAÇÃO DA E.N. 122.1/E.N. 124:TROÇO ALCOUTIM  – 

CORTE SERRANOS: 1.ª Fase – Alcoutim/Martim Longo/Substi tuição de 

Caução: Foi presente um pedido de substituição de caução prestada pela 

firma José de Sousa Barra & Filhos Lda., referente à empreitada em epígrafe, 
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o qual está documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras 

Planeamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------- 

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

autorizar o reembolso à referida firma da importância de € 64.123,74 

(sessenta e quatro mil cento e vinte e três euros e setenta e quatro cêntimos), 

referente a 5% de reforço da caução, nos termos da informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------

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

---------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE 

FARELOS E CLARINES/Substituição de Caução: Foi presente um pedido 

de substituição de caução prestada pela firma ASIBEL – Construções, S.A., 

referente à empreitada em epígrafe, o qual está documentado com o parecer 

favorável da Divisão de Obras Planeamento e Gestão Urbanística. ------------- 

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

autorizar o reembolso à referida fi rma da importância de € 4.167,60 (quatro 

mil cento e sessenta euros e sessenta cêntimos), referente a 5% de reforço da 

caução, nos termos da informação da Divisão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------

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

---------- PROJECTO DA E.M. 507 – TROÇO 

GIÕES/FARELOS/TESOURO/E.M.124 – Discussão e Aprovação: 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 do Projecto de execução 

supra-mencionado. -------------------------------------------------------------------

---------- 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 DA E.M. 507 – PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

DO TROÇO DO CRUZAMENTO DA E.M. 122 A ALCOUTIM – Dis cussão 

e Aprovação: 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 
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presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à aprovação do 

Projecto de execução supra-mencionado. ------------------------------------------

---------- 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 DO CANIL MUNICIPAL DE ALCOUTIM – 

Discussão e Aprovação: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em 

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à 

aprovação do Projecto de execução supra-mencionado. --------------------------

---------- 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 DO CAMINHO AGRÍCOLA MOINHOS DA CASA 

NOVA DO PEREIRÃO AO LIMITE DO CONCELHO (TAVIRA) – 

Discussão e Aprovação: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em 

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à 

aprovação do Projecto de execução supra-mencionado. --------------------------

---------- 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 REPARAÇÃO E  REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE MARTIM LONGO – ERROS E 

OMISSÕES – Ratif icação: Foi presente o processo em apreço, para 
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rat if icação pela Câmara Municipal da Acta de Erros e Omissões, referente à 

Empreitada em epígrafe, datada de vinte e cinco de Março de dois mil e onze.   

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

rat if icar o processo supra mencionado. -------------------------------------------- 

---------- 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: Manuel 

Guerreiro Silvestre: Foi presente um requerimento de Manuel Guerreiro 

Silvestre, solicitando 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 dos seguintes prédios rústicos: ---

---------- Prédio rúst ico sito em Sitio da Cerca Grande, Freguesia de Giões, 

descrito sobre o artigo matricial n.º 019.0003.0000, com a área de 1,622 ha. -

---------- Prédio rúst ico sito em Sitio da Ceja, Freguesia de Giões, descrito 

sobre o artigo matricial n.º 032.0005.0000, com a área de 13,468 ha, em 

nome do requerente, e que se destina, para fins agrícolas. ---------------------- 

---------- Os referidos prédios rúst icos serão compostos por 3 (três) 

compartes, cabendo 1/3 a Manuel Guerreiro Silvestre, 1/3 a Fernanda Pereira 

Martins Corvo Cavaco e 1/3 a Maria Dolores Guerreiro Martins Leite Pinto. - 

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

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

---------- PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 

2010 / Discussão e Aprovação: Foram presentes os documentos em epígrafe, 

respeitantes ao exercício de 2010; O Senhor Vereador José Carlos Pereira 

usou da palavra para referir que na elaboração do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para 2010, foram estabelecidas prioridades em áreas 

essenciais ao desenvolvimento, combate à desert if icação, e em áreas que 

visam reduzir as assimetrias existentes entre o concelho de Alcoutim e os 
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restantes concelhos do Algarve, através da realização de um conjunto de 

investimentos em saneamento e abastecimento de água, renovação da rede 

viária e urbana, saúde, acção social e educação, património e protecção do 

meio ambiente e na área do turismo, cultura e desporto. No entanto, a crise 

que afecta o nosso País, os atrasos na aprovação das candidaturas aos Fundos 

Comunitários, os atrasos na aprovação dos vistos do tribunal de contas, que 

obrigaram a adiar o inicio de algumas obras previstas no orçamento de 2010, 

bem como as intempéries, que obrigaram à suspensão de obras já em curso, 

condicionaram signif icativamente a execução orçamental, sendo esta de 51%. 

No campo da receita veri ficou-se que o gasto foi menor em relação ao 

previsto, devido à redução das transferências correntes provenientes da 

administração central, à não realização de qualquer verba na rubrica de bens 

de investimento, quando esta previa € 5.650.000, referente à venda das infra-

estruturas de abastecimento, à venda da estalagem e à redução das 

transferências de capital , provenientes da participação comunitária, devido, 

principalmente ao adiamento do inicio de algumas obras e à suspensão de 

outras. Veri ficou-se também que as despesas correntes foram inferiores ao 

previsto, designadamente nas rubricas de despesas com pessoal, aquisição de 

bens e serviços, juros e outros encargos, transferências correntes e subsídios 

(pagamentos dos POC’s). Apenas na rubrica de outras despesas correntes 

foram gastos mais € 10.400, em relação ao previsto no orçamento, tendo sido 

pago desta rubrica as rest ituições, serviços bancários e quotas da Amal, 

ANMP, Odiana, Algar e águas. No que diz respeito à despesa de capital,  

verif icou-se um gasto inferior ao previsto, devido ao adiamento do início de 

algumas obras e à suspensão de outras, como já foi referido. É certo que os 

51% da execução orçamental não é satisfatória, mas não é preocupante, uma 

vez que das tr inta e quatro grandes obras, foram lançadas vinte e quatro, e as 

restantes estão para concurso. Mesmo com todas as adversidades desta crise, 

mas com uma gestão equil ibrada e responsável e com uma polit ica de 

verdade. Concluímos com um saldo final posit ivo, as contas continuam 

equil ibradas, e foi mais um ano que passou sem dividas a curto e a médio 

prazo a fornecedores e empreiteiros, bem como os empréstimos anteriormente 

contraídos foram amortizados em € 222.236, continuamos com uma taxa de 

endividamento das mais baixas do País, e o investimento per capita foi de € 

639,06. É certo que o ano de 2010 não foi o que se ambicionou, mas foi um 
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ano em que foram lançadas um conjunto de obras e actividades que se 

prolongarão até 2011, sendo de extrema importância para Alcoutim. 

Terminou referindo que o concelho de Alcoutim é o único que não tem 

quaisquer dívidas com as Águas do Algarve e com a Algar. ---------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para referir que, 

relativamente à questão das dívidas, seria importante perceber que, se as 

mesmas forem contraídas para o bem do concelho, no sentido de inverter a 

deserti f icação e a falta de emprego, seria importante que fossem contraídas. 

Termina, referindo que seria importante que o executivo percebesse que cada 

vez existem menos pessoas, sendo necessário que se tomem medidas para 

inverter esta situação, nomeadamente invest indo no concelho. -----------------

---------- O Senhor Presidente interveio para realçar que a deserti f icação é 

um fenómeno que afecta toda a Europa em geral, e no caso particular de 

Portugal, afecta toda a serra Algarvia e o interior do País, e que a Câmara, 

por si  só, é manifestamente impotente para solucionar o problema, sendo 

necessários estímulos centrais. Não sendo da responsabil idade da Câmara a 

criação de empresas, mas sim dos investidores. A Câmara tem, portanto, que 

criar as condições necessárias para quem quer investir. Termina a sua 

intervenção referindo que é necessária uma gestão criteriosa, responsável e 

séria, pois uma Câmara com dívidas não é uma questão secundária, e que o 

facto do nosso País se encontrar à beira da bancarrota, é provavelmente, 

devido a uma gestão desregrada. ---------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra referindo 

não entender o que leva o Senhor Vereador José Galri to a defender o 

endividamento desenfreado e sem qualquer controlo. É essencial estabelecer 

prioridades, inclusive, à relativamente pouco tempo, a Câmara aprovou um 

empréstimo para financiar a execução da obra do Lar de Balurcos, se 

estivéssemos endividados como o Senhor Vereador José Galrito sugeriu, este 

empréstimo, provavelmente, não teria sido possível. Termina referindo que a 

gestão tem de ser equil ibrada e séria, contemplando todas as necessidades do 

concelho, para que no futuro não seja necessário apresentar PEC’s aos 

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

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves, 

aprovar os documentos em epígrafe, remetendo-os à Assembleia Municipal 
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nos termos e para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 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. ---------------------------------- 

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

---------- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO NO CONCELHO DE 

ALCOUTIM/Discussão e Aprovação: Foi presente o Projecto de 

regulamento em epígrafe. ----------------------------------------------------------- 

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

aprovar o referido Projecto de regulamento nos termos da acta da comissão 

de anál ise, e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal,  nos 

termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada 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. ----------------------------------  

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

---------- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇ ÕES 

DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO D E 

ALCOUTIM/Discussão e Aprovação: O assunto foi retirado com base na 

acta da comissão de análise do Regulamento supra mencionado. A proposta 

da retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade ---------------------------

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

---------- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

UTILIZAÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM/Discussão e Aprovação: Foi presente o 

Projecto de regulamento em epígrafe. --------------------------------------------- 

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

aprovar o referido Projecto de regulamento, nos termos da acta da comissão 

de análise, e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, nos 
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termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada 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. ----------------------------------  

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

---------- ALTERAÇÃO PONTUAL AO REGULAMENTO DO PLAN O 

DIRECTOR MUNICIPAL 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, 

referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 3 do art igo 53.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 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. ----------------------------------  

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE EM 

GUERREIROS DO RIO/Abertura de Concurso: O assunto foi retirado. A 

proposta da retirada deste ponto foi  aprovada por unanimidade ----------------

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

---------- DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL/ Reque rente: 

Fraternidade Mãe de Deus: Foi presente o pedido da Fraternidade Mãe de 

Deus, para emissão de declaração de interesse municipal referente à 

viabil idade do Projecto de Edificação do Complexo Social, Capelas e Casas 

da Comunidade, sito em Corte Tabelião, Alcoutim. ------------------------------ 

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

reconhecer o interesse do projecto, bem como submeter o mesmo à 

apreciação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

---------- QUALIFICA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E 

PRODUTORES PARA A VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES/Exoneração do Município 

de Alcoutim: O assunto foi retirado. A proposta da retirada deste ponto foi  

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

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

---------- ATRIBUIÇÕES DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS: Proc. n.º 5/2011: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcri to para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio ao Senhor Luiz Alberto 

Caetano Alves, residente na localidade de Álamo, Freguesia de Alcoutim, no 

valor de € 2.953,41 (dois mil , novecentos e cinquenta e três euros e quarenta 

e um cêntimos), para aquisição de material  de construção civi l para 

recuperação da sua habitação, 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 € 2.953,41 (dois mil , novecentos e cinquenta 

e três euros e quarenta e um cêntimos). ------------------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÕES DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS: Proc. n.º 6/2011: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcri to para todos os 

efeitos legais, emitindo PARECER DESFAVORÁVEL à atribuição de subsidio 

ao Senhor Francisco Rafael Fernandes, residente na local idade de Barrada, 

Freguesia de Martim Longo. --------------------------------------------------------  

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

aprovar o parecer supra mencionado. ----------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÕES DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS: Proc. n.º 7/2011: Foi presente uma informação da Técnica 
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Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcri to para todos os 

efeitos legais, emitindo PARECER DESFAVORÁVEL à atribuição de subsidio 

ao Senhor António Gonçalves Afonso, residente na localidade de Alcaria 

Cova, Freguesia de Pereiro. --------------------------------------------------------  

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

aprovar o parecer supra mencionado. ----------------------------------------------

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

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

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

---------- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DE 

MARTIM LONGO: Solicitando um subsídio no valor de € 12.902,52 (doze 

mil novecentos e dois euros e cinquenta e dois cêntimos) para fazer face às 

despesas inerentes à remodelação e aquisição de equipamento básico para o 

Centro Infanti l . ----------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves 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, 

atr ibuir um subsídio correspondente a 90% do montante solicitado, 

designadamente € 11.612,26 (onze mil seiscentos e doze euros e vinte e seis 

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

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

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

subsídio no valor de € 200,00 (duzentos euros), para fazer face às despesas 

inerentes à realização da Marcha - Passeio Regional, integrada na XIII Feira 

do Pão Quente e Queijo Fresco. ---------------------------------------------------- 

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

conceder o subsídio de € 200,00 (duzentos 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. ----------------------------------

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

---------- FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE: Solicitando um 

subsídio para fazer face ao patrocínio na participação de sócio no 

Campeonato Nacional de T.T. ------------------------------------------------------ 

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

conceder o subsídio de € 975,00 (novecentos 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. ---------------------------------- 

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

---------- FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE: Solicitando um 

subsídio no valor de € 6.000,00 (seis mil euros) para fazer face às despesas 

inerentes à aquisição de equipamento e mobil iário para a sede. ---------------- 

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

atr ibuir um subsídio correspondente a 90% do montante solicitado, 

designadamente € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 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, SOCIAL E RECREATIVO DE AFONSO 

VICENTE: Solicitando um subsídio no valor de € 5.889,80 (cinco mil  

oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos) para fazer face às 

despesas inerentes à aquisição de equipamento básico, para funcionamento do 

centro. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio correspondente a 90% do montante solicitado, 

designadamente € 5.300,82 (cinco mil e trezentos euros e oitenta e dois 

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 DE APOIO AOS TRABALHADORES DA CÂMARA 
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MUNICIPAL DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio no valor de € 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas inerentes à 

realização da 4ª Prova Nacional de Atletismo, a realizar no dia 10 de Abril  

na Vila de Alcoutim. ----------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio correspondente a 65% do montante solicitado, 

designadamente € 1.625,00 (mil  seiscentos e vinte 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. ----------------------------------

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

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

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES: Solicitando um subsidio para 

fazer face às despesas inerentes à real ização do Plano de Actividades de 

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

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 3.900,00 (três mil e novecentos 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 € 55,35 (cinquenta e cinco euros e trinta e cinco 

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 € 55,35 (cinquenta e cinco euros e trinta 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. ----------------------------------

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

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

um subsídio no valor de € 6.204,51 (seis mil duzentos e quatro euros e 

cinquenta e um cêntimos) para fazer face às despesas inerentes ao pagamento 
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do serviço de captação de emissões televisivas. ----------------------------------

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

conceder um subsídio de € 6.204,51 (seis mil duzentos e quatro euros e 

cinquenta e um 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. ---------------------------------- 

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

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

um subsídio no valor de € 600,00 (seiscentos euros) para fazer face às 

despesas inerentes ao passeio realizado às Termas de São Pedro do Sul. ------ 

------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de € 600,00 (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 art igo. ---------------------------------- 

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

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

um subsídio no valor de € 1.662,32 (mil  seiscentos e sessenta e dois euros e 

trinta e dois cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à aquisição de 

baterias para o carro funerário. ----------------------------------------------------- 

------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de € 1.662,32 (mil  seiscentos e sessenta e dois euros e 

trinta e dois 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 HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Solicitando subsidio no valor de € 

8.500,00 (oito mil e quinhentos euros) para assegurar o funcionamento do 

DECIF-2011, para garantir o planeamento, organização e formação do Corpo 

de Bombeiros. ------------------------------------------------------------------------ 

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

participaram na votação deste ponto, por se considerarem impedidos nos 
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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 del iberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de € 8.500,00 (oito 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. ---------------------------------- 

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

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

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

Assembleia Municipal de Portimão, referente à Moção apresentada pela 

Bancada do Bloco de Esquerda na 1ª Sessão Ordinária, realizada a 28 de 

Fevereiro do corrente ano, relativamente à rejeição das Portagens na Via do 

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

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

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

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

ALCOUTIM E A AEDMADA – ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DA 

DIABETES MELLITUS E DE APOIO AO DIABÉTICO DO ALGARV E – 

Alteração: Foi presente uma comunicação da AEDMADA – Associação para 

o Estudo da Diabetes Mell i tus e de Apoio ao Diabético do Algarve, 

relativamente à alteração do Protocolo de Colaboração acima referido, 

assinado a seis de Abril de dois mil e nove, relativamente ao valor a 

transferir para a referida Associação, passando a ser no montante de € 

4.500,00 (quatro mil  e quinhentos euros) anuais. ---------------------------------

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

aprovar a alteração ao Protocolo de Colaboração acima referido. --------------

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

---------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÃO DA ETAR 

DE CLARINES: 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 aquisição de 

parcela de terreno com a área de 403,04 m2 pelo preço de € 1,00 (um euro) o 

metro quadrado, acrescido de € 1000,00 (mil euros), para pagamento 

indemnizatório pelo furo de captação de água. -----------------------------------  
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE PRÉDIO URBANO – Requerente: Rui Manuel  

da Conceição Cipriano / 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 alienação de prédio urbano do domínio privado, artigo matricial  

1754, descrito na CRP Alcoutim sob o número 01778/950522 pelo valor 

patrimonial - € 4.039,21 (quatro mil e trinta e nove euros e vinte e um 

cêntimos) ao Senhor Rui Manuel da Conceição Cipriano, nos termos das 

competências da Câmara Municipal, prevista na alínea f) do n.º1 do art.º64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei 5 – 

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – Requerente: 

Aníbal dos Ramos Prada: Foi presente uma informação do Gabinete 

Jurídico, referente ao assunto em epígrafe. ---------------------------------------

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

aprovar a referida informação, e que a mesma seja submetida à Assembleia 

Municipal para deliberação, da decisão de desafectação da parcela de terreno 

do domínio públ ico municipal para domínio privado municipal, bem como 

que se proceda à recti f icação da deliberação anterior sobre a matéria, para 

que em momento futuro, seja remetido ao órgão deliberativo o pedido. ------- 

---------- 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 doze 

horas e dez minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai 
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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 

 


