
 1

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ATA N.º 7/2013 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 10 de abril de 2013 
 

---------- Aos dez dias do mês de abri l de dois mil e treze, 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, respetivamente 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente pôs à discussão a ata n.º 06/2013, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 27 de março de 2013, cujo texto foi previamente distribuído 

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

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

aprovar a referida ata. -------------------------------------------------------------------

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

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

dois da Tesouraria (n.º68) respeitante ao dia 09 de abri l, que apresentava os 

seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------- 
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 3.057.205,48 (três milhões, 

cinquenta e sete mil,  duzentos e cinco euros e quarenta e oito cêntimos). --------

---------- Operações Orçamentais - € 2.716.903,41 (dois milhões, setecentos e 

dezasseis mil, novecentos e três euros e quarenta e um cêntimos); ---------------- 

---------- Operações Não Orçamentais - € 331.521,54 (trezentos e trinta e um 

mil, quinhentos e vinte e um euros e cinquenta e quatro cêntimos). ---------------

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

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

Galrito usou da palavra para pedir esclarecimentos quanto à situação atual da 

Estalagem do Guadiana, mais concretamente em termos contratuais. -------------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo que houve 

uma renovação de contrato por mais dois anos, com termo em 2014, uma vez que 

não foi ainda possível avançar com novo concurso, e nem é a altura indicada 

para a venda do imóvel, face à conjuntura económica do País. Houve ainda a 

necessidade de executar obras no imóvel para garantir o bom funcionamento do 

mesmo, e entretanto surgiram alguns problemas com a canalização, que começou 

a apresentar uma bactéria, (a Legionella), sendo necessário instalar um sistema 

de desinfeção para resolver o problema. Resultando em mais atrasos. -------------

---------- O Senhor Vereador José Galri to questionou ainda se a renovação do 

contrato não deveria ter sido votada em Reunião de Câmara. -----------------------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo que a questão apresentada pelo 

Senhor Vereador José Galri to é uma questão pertinente, e solicitou ao Chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira que tomasse as dil igências necessárias para 

esclarecer esta questão. ----------------------------------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO P.S.S. – TR ABALHOS DE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRUA AUTOMONTANTE:  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 ata, desta 

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

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

proceda à val idação da atualização do Plano de Segurança e saúde da 

Empreitada de Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, nos termos do 

parecer da Divisão de Obras Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamento, 
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Ambiente e Serviços Urbanos, e que se dê conhecimento do mesmo às partes 

interessadas. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------- ABERTURA DE CONCURSO PARA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

DO QUIOSQUE DOS GUERREIROS DO RIO: 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 ata, desta fazendo parte integrante, 

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

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

determinar a abertura do concurso para o biénio 2013-2015, aprovar o Caderno 

de Encargos e o Programa de Concurso e constituir um Júri  para a abertura e 

apreciação das propostas para a exploração do quiosque, composta pelos 

seguintes membros: ---------------------------------------------------------------------- 

---------- Dr. João Dias, Eng.º Jorge Palma, Dr. Nelson Gonçalves, Dr. Michael 

Pedro e Dr. Nelson Evangelista. ------------------------------------------------------- 

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA DE ESPA ÇOS DE 

JOGO E RECREIO:  O assunto foi ret irado. A proposta da retirada deste ponto 

foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM  

“INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL DE DEFICIENTES EM IDADE AT IVA”:  

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 ata, desta 

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

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

atr ibuir uma comparticipação financeira à Santa Casa da Misericórdia de 

Alcoutim no valor de € 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos euros) para o ano de 
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2013, no âmbito do apoio ao projeto “ Integração Profissional de Deficientes em 

Idade Ativa”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 

2012/2013 – Lista definitiva: Foi presente uma informação do Gabinete de Ação 

Social, Saúde e Educação, referente ao assunto em epígrafe. -----------------------

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

aprovar a Lista Definit iva da atribuição das bolsas, conforme o previsto no n.º 4 

do art igo 6º do Regulamento de Atribuição das Bolsas de Estudo. ----------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º1/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio à Senhora D. Lucinda Maria, residente na localidade da Barrada, 

Freguesia de Martim Longo, no valor de € 2.000,00 (dois mil  euros), para 

criação de condições de habitabi l idade, combate à pobreza e exclusão social, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 2.000,00 (dois mil  euros). ----------------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º2/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio ao Senhor Carlos Afonso Dias Galrito, residente na localidade de Serro 

dos Balurcos, Freguesia de Alcoutim, no valor de € 392,49 (trezentos e noventa e 
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dois euros e quarenta e nove cêntimos), para pagamento de medicação para 

perturbação e hiperatividade e défice de atenção, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 392,49 (trezentos e noventa e dois euros e 

quarenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º3/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio ao Senhor Manuel Bernardino das Neves Martins Seabra, residente na 

localidade de Farelos, Freguesia de Giões, no valor de € 380,07 (trezentos e 

oitenta euros e sete cêntimos), para pagamento de um fogão, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 380,07 (trezentos e oitenta euros e sete 

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

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: ----------- ------------------------------- 

---------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM: 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 ata, desta fazendo parte integrante, para 

apoio às despesas inerentes aos tratamentos termais para munícipes. -------------- 

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

atr ibuir uma comparticipação f inanceira no valor de € 9.065,00 (nove mil e 

sessenta e cinco euros) à Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim, nos termos da 
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alínea c) do n.º 4 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republ icada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º4/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio ao Senhor Vítor Manuel Barão Rodrigues, residente na local idade de 

Martim Longo, Freguesia de Martim Longo, no valor de € 3.000,00 (três mil 

euros), para criação de condições de habitabi l idade, combate à pobreza e 

exclusão social, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil euros). ----------------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º5/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio à Senhora D. Maria Marcelino Mulungo Nunes, residente na localidade 

de Mart im Longo, Freguesia de Martim Longo, no valor de € 1.620,00 (mil 

seiscentos e vinte euros), para pagamento de metade da mensalidade do fi lho na 

Fundação Irene Rolo, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de € 1.620,00 (mil seiscentos e vinte euros). ------- 
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---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------ 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º6/2013: Foi presente uma informação do 

gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, referente à atr ibuição de um 

subsídio à Senhora D. Rosa Maria Martins, residente na localidade de Barranco, 

Freguesia de Vaqueiros, no valor de € 2,000,00 (dois mil euros), para criação de 

condições de habitabil idade, combate à pobreza e exclusão social, 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 del iberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no valor de 2.000,00 (dois mil euros). ------------------------- 

---------- Del iberação 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. ------------------------------------------------

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

---------- ISENÇÃO DE TAXAS – Requerente: Associação de Jovens do 

Nordeste Algarvio - INTER-VIVOS: 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 ata, desta fazendo parte integrante, 

referente ao pedido de isenção de taxa de ruído do XV passeio TT “Tri lhos 

INTER-VIVOS 2013” a realizar no dia 27 de abri l  do corrente ano. ---------------

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

conceder a isenção da taxa nos termos do n.º 4 do art.º 10.º do Regulamento 

Municipal de Taxas Licenças e Outras Receitas, à Associação de Jovens do 

Nordeste Algarvio - Inter-Vivos. ------------------------------------------------------  

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

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

---------- PERMUTA DE CAMINHO PÚBLICO: Foi presente uma informação 

da Divisão Administrat iva e Financeira, de Cultura e Desporto, no âmbito do 

requerimento apresentado por Fátima da Encarnação Pereira Barata que vem 
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requerer a permuta de um caminho públ ico existente por outro a constituir na 

sua propriedade. ------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da alínea b) do n.º4 do art.º 53º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com 

as subsequentes republicações, propor à Assembleia Municipal a autorização da 

desafetação do domínio público do caminho existente para integrar no prédio 

rústico artigo 3 da Secção 26 da Freguesia de Alcoutim, descri to na 

Conservatória do registo Predial de Alcoutim como prédio misto 01704/950223, 

e a afetação de uma parcela de terreno com 208,70 m2 do citado imóvel para 

integrar o domínio público municipal destinado a constituir um caminho. -------- 

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

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

---------- TERMO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL: 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 ata, desta fazendo parte integrante, no 

âmbito dos Processos 476/05.0 TBVRS e 481/05.6 BELLE, aquando da intenção 

de aquisição dos celeiros da EPAC. --------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galri to não participou na votação deste ponto, 

ausentando-se da sala. ------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção do Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves, aprovar transigir sobre as 

ações judiciais que correm termos nas instâncias referidas, e proceder à entrega 

da quantia de € 30.000,00 a João Manuel Rita Batista para a desistência de todos 

os processos em Tribunal e reclamações nas demais instâncias da tutela 

administrativa do Município, sem outros custos adicionais de pagamentos de 

despesas e taxas de justiça, -------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou ainda, condicionar o referido pagamento à 

apresentação dos documentos comprovativos de transição das desistências 

judiciais com o respetivo despacho/sentença homologatória. ----------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- O Senhor Presidente propôs que a próxima reunião do Executivo 

Municipal agendada para o dia 24 de abri l fosse antecipada para dia 23 de abri l . 

---------- A proposta da alteração da data da reunião 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 ata, 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 


