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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 10 de Maio de 2006 
 
 
---------- Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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, Rui Manuel 

Ribeiros da Cruz José D‘Assunção Pereira Galrito, Francisco Alho Xavier e José Carlos 

da Palma Pereira, Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos 

fica arquivada em pasta anexa. --------------------------------------------------------------------

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: - A Câmara considerou justificada a falta do 

senhor Presidente, Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral, nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, passando a presidir aos 

trabalhos o senhor Vice – Presidente. ------------------------------------------------------------

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

--------- ABERTURA DA REUNIÃO: - Verificando-se a maioria dos membros da 

Câmara, o Senhor Vice – Presidente declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e 

trinta minutos, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ----------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º 8/2006, da reunião realizada no dia 26 de 

Abril, cujo texto foi previamente distribuído pelos membros presentes. --------------------

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

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

Tesouraria (n.º 89) respeitante ao dia 10 de Maio de 2006, que apresentava os seguintes 
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resultados: --------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 397.961,40 ( trezentos e noventa e sete 

mil novecentos e sessenta e um  euros e quarenta cêntimos); --------------------------------- 

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

--------- Operações Orçamentais -  � 184.242,06 ( cento e oitenta e quatro  mil duzentos 

e quarenta e dois euros e seis cêntimos); ---------------------------------------------------------

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

--------- Operações Não Orçamentais - � 212.901,51 ( duzentos e doze  mil e novecentos 

e um euros e cinquenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador José Carlos interveio 

para frisar que a deslocação dos Inter-Vivos a Almada foi um êxito, uma vez que 

alcançaram novamente a vitória e que o público de Alcoutim presente era superior ao de 

Almada. Informou ainda, que no dia 21 de Maio vai realizar-se o Rali de Martim 

Longo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra para questionar o Senhor Vice – 

Presidente relativamente ao motivo que levou a Autarquia a não proceder à montagem 

das tendas da festa do 1.º de Maio, na Freguesia de Vaqueiros. ------------------------------

--------- O Vereador José Carlos explicou que a Junta de Freguesia de Vaqueiros fez o 

pedido, que a Câmara apoiou em tudo o que precisavam e que teve a amabilidade de 

telefonar ao Presidente de Junta Sr. Daniel Neves para lhe perguntar se faltava algum 

pormenor. Informou ainda, que devido à realização de várias festas comemorativas do 

1.º de Maio, o pessoal da Câmara era insuficiente e que nos anos transactos era a Junta 

de Freguesia de Vaqueiros responsável pela montagem. --------------------------------------

-------- O Vereador Francisco Xavier interveio novamente para solicitar ao Senhor Vice-

Presidente elementos relativos às alterações ao PDM, relativamente os perímetros 

urbanos nas diversas localidades. De seguida foi informado pelo Vice-Presidente que 

esses dados lhe serão facultados numa próxima reunião ou remetidos por ofício. 

Continuou a sua intervenção questionando ainda se era da responsabilidade do 

empreiteiro responder pela obra de alteração ao saneamento básico e a falta de 

colocação de contadores, nas localidades de Alcoutim e Balurcos de Cima. --------------- 

 -------- O Vereador José Carlos esclareceu que as obras não são idênticas, uma vez que 

na Vila de Alcoutim houve uma remodelação e substituição, existindo já contratos 

celebrados e que no monte dos Balurcos a situação é nova, a falta de contadores deve-se 
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ao facto de alguns munícipes ainda não terem feitos os contratos na Câmara Municipal, 

referiu ainda que se torna difícil para o empreiteiro substituir os contadores porque 

algumas casas se encontram fechadas. -----------------------------------------------------------

--------- O Vereador José Galrito usou da palavra para questionar o Sr. Vice-Presidente 

relativamente à responsabilidade da Autarquia ou não, na remodelação efectuada na 

habitação, pertencente à D. Fernanda, sita nas Cortes Donas. --------------------------------

--------- O Vice-Presidente esclareceu que a Câmara Municipal está a envidar esforços 

para resolver o problema o mais breve possível. Esta remodelação está integrada no 

Projecto da Luta Contra a Pobreza, promovido e gerido pela ODIANA, sendo 

comparticipada pela Autarquia em 25%. O Projecto inicial consistia apenas na 

renovação de telhados e uma parede. Contudo, durante a execução da obra, foi 

derrubada a estrutura completa da habitação, o que onerou num valor superior ao 

previsto. Informou ainda que deu indicação a um técnico da Autarquia para se deslocar 

ao local, para fazer um levantamento exaustivo da situação actual de toda a obra e 

alertar a Odiana por forma a que o empreiteiro venha repor a situação. ---------------------

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

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

--------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO 

FUNDO EM ALCOUTIM – Abertura de propostas: Foram presentes seis 

sobrescritos contendo as propostas relativas ao concurso em epígrafe, conforme 

deliberação tomada pela Câmara na reunião de 21 de Março de 2006. Passou-se à 

abertura das propostas verificando-se os seguintes concorrentes e respectivos valores: --

--------- Sandra Cristina Soares Reis, residente em Alcoutim, com a quantia de � 350 

(trezentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------

--------- Rui Manuel Madeira, residente em Balurcos de Cima, com a quantia de � 627 

(seiscentos e vinte sete euros); ---------------------------------------------------------------------

--------- Hélder Manuel Cavaco Mestre, residente em Alcoutim, com a quantia de � 

911,52 (novecentos e onze euros e cinquenta e dois cêntimos); ------------------------------

--------- Albino José dos Santos Vargues, residente na rua Ramalho Ortigão, n.º34, 2.º 

Esquerdo, Faro, com a quantia de � 300 (trezentos euros); ------------------------------------

--------- Lurdes Maria de Noronha Martins, residente em Alcoutim, com a quantia de 

�951 (novecentos e cinquenta e um euros); ------------------------------------------------------

--------- Rogério Manuel Martins Jacob, residente em Santa Justa, com a quantia de � 

850,02 (oitocentos e cinquenta euros e dois cêntimos); ----------------------------------------

--------- Após apreciação das propostas apresentadas e a verificação de que as mesmas 
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se encontram conforme o respectivo processo de concurso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a exploração do Bar da praia fluvial do pego fundo à 

concorrente Lurdes Maria de Noronha Martins, por ter apresentado a proposta mais 

elevada, no valor de � 951 (novecentos e cinquenta e um euros), tendo o concorrente 

que cumprir devidamente as regras expressas no caderno de encargos. ---------------------

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

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

de subsídio: -------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS – solicitando um subsídio, para fazer face 

às despesas relativas à realização da VI Festa Anual dos Balurcos, no dia 27 de Maio do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

subsídio no valor de � 1.500 (mil e quinhentos euros). ---------------------------------------- 

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

--------- SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL -  Foi presente uma 

informação do Serviço Municipal de Protecção Civil relativa à necessidade de prestar 

colaboração aos Bombeiros Voluntários de Alcoutim com a atribuição de um subsidio 

diário para o pessoal que faz o serviço de Grupo de Primeira Intervenção, durante a 

época dos fogos. -------------------------------------------------------------------------------------

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

subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim de � 5,00 

(cinco euros) diários por elemento que realize os G.P.I., num total de � 3.850 (três mil 

oitocentos e cinquenta euros) ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

ALCOUTIM E A REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE: - Foi presente o 

protocolo de colaboração entre o Município de Alcoutim e a Região de Turismo do 

Algarve com vista à instalação e funcionamento do Posto de Informação Turística da 

Região de Turismo do Algarve em Alcoutim, o qual se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais e fica arquivado em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, bem como a minuta do contrato de Comodato a celebrar. -----------------------

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
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referido protocolo bem como a minuta do contrato de comodato com a Região de 

Turismo do Algarve. --------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFICIO 

DOS PAÇOS DO CONCELHO: Libertação de caução – Foi presente um pedido de 

restituição de caução prestada pelo projectista Vítor Manuel Guerreiro de Brito, 

aquando da elaboração do projecto em epígrafe, o qual está documentado com o parecer 

favorável da Divisão de Planeamento e Projectos – restituir a quantia de � 938,98 

(novecentos e trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos. -----------------------------------

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

caução no montante de � 938,98 (novecentos e trinta e oito euros e noventa e oito 

cêntimos), nos termos da informação da Divisão de Planeamento e Projectos. ------------

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

--------- OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos, que aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais, 

respeitante ao processo de licenciamento referente à reconstrução de uma moradia 

unifamiliar, sito em Montinho das Laranjeiras requerida pelo senhor José Filipe da Cruz 

Palmeira Ribeiro Henriques. A Divisão de Planeamento e Projectos considera que o 

projecto de arquitectura reúne condições de ser aprovado, com os condicionantes do 

parecer do IPPAR e desde que o parapeito do muro do terraço poente existente no 1.º 

andar, do alçado nascente se eleve até à altura de 1,5m, nos termos do art.º 1360 do 

Código Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

referido projecto com as condicionantes constantes da informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos. ---------------------------------------------------------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÕES EM MINUTA: A Câmara deliberou 

por unanimidade, aprovar 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,  todas as deliberações tomadas na presente reunião. -------------------------

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

-------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a tratar, pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice - Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim,  
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Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de Alcoutim, que a 

redigi, e mandei lavrar.  

 

 

 

                         O Presidente                                                               A Secretária 


