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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2007 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23 de Maio de 2007 
 
 
--------- Aos vinte e três dias do mês de Maio de dois mil e sete,  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, Francisco Alho 

Xavier e o Hugo Miguel Gago Barradas,  respectivamente Presidente e 

Vereadores do referido Órgão do Município,  cuja ordem de trabalhos f ica 

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

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

--------- ABERTURA DA REUNIÃO:  -  Verificando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara,  o Senhor 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 :  - O Senhor 

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º  09/2007, realizada dia 09 de 

Maio,  cujos textos foram previamente distribuídos pelos membros presentes.   

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

aprovar a referida acta.  -------------------------------------------------------------- 

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

T-dois da Tesouraria (n.º98) respeitante ao dia 23 de Maio, que apresentava 

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  2.046.496,86 (dois milhões  

quarenta e seis mil  quatrocentos e noventa e seis euros e oitenta e seis 

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

---------Operações Orçamentais -  �  1.806.561,91 (um milhão oitocentos e 

seis mil quinhentos e sessenta e um euros e noventa e um cêntimos); ---------- 

--------- Operações Não Orçamentais - �  239.507,45 (duzentos e trinta e nove 

mil quinhentos e sete euros e quarenta e cinco cêntimos).  ----------------------- 

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  O Sr.  Presidente da 

Câmara,  Dr.  Francisco Amaral interveio para informar os membros presentes 

sobre os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------

--------- SI S TE M A M ULT IM UNI CI PAL  DE  ÁG UA DO  AL GA RVE : Referiu  que no âmbito 

do alargamento do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do 

Algarve,  a Vila de Alcoutim passou, desde o dia 14 de Maio,  a estar 

abastecida com água proveniente daquele sistema; ------------------------------- 

--------- L I MPA FOSS AS :  Mencionou que o Município adquiriu recentemente uma 

viatura combinada para limpeza de fossas e desobstrução de colectores,  cuja 

aquisição foi feita à f irma VADECA – Equipamentos de Limpeza Industrial e 

Urbana,  SA. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROJ ECT O  S UPRA- MU NI CI PAL :  Referiu que no dia 16 de Maio,  por 

ocasião da inauguração do Centro de Artes e Ofícios,  presidida pelo Sr.  

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional,  Prof.  Dr.  Rui Baleiras, 

transmitiu que o Município de Alcoutim estabeleceu um acordo com cinco 

concelhos do Baixo Alentejo (Mértola,  Almodôvar,  Castro Verde,  Ourique e 

Odemira) com o objectivo de criar uma estratégia de desenvolvimento para 

evitar a extinção da população nestas zonas,  através de candidaturas a vários 

programas do novo quadro comunitário de apoio.  Mencionou igualmente que 

o Dr.  Rui Baleira f icou sensibilizado com o problema e que o governo 

incentiva os autarcas a pensar em desenvolvimento territorial,  de modo a 

atrair actividades inovadoras e de invest imento.  ---------------------------------

--------- E L E I ÇÕ E S NA  RE GI ÃO DE  T URI S MO  DO  AL G ARVE :  Informou que se vão 

realizar  eleições na Região de Turismo do Algarve (RTA), devido ao término 
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do mandato de gestão da mesma e que existe um acordo entre o Partido 

Social Democrata (PSD) e Partido Social ista (PS) para nomear o Dr.  António 

Francisco Ventura Pina,  como “cabeça de lista”.  --------------------------------- 

--------- O Sr.  Vereador Francisco Xavier interveio para  alertar  o Sr.  

Presidente da existência de entupimento das sarjetas, na localidade dos 

Guerreiros do Rio e sobre a EM 507 Alcoutim/Cortes Pereiras por esta se 

encontrar com uma grande vegetação e com pedras no respectivo piso. 

Finalizou questionando o Sr.  Presidente sobre a localização da execução de 

aceiros,  porque em sua opinião fizeram-se aceiros nalguns sítios e não se  

f izeram onde eram necessários.  ----------------------------------------------------- 

-------- O Sr.  Vereador José Carlos usou da palavra para mencionar que a 

Autarquia já está a solucionar o problema da limpeza das sarjetas das águas 

pluviais,  e que existem várias estradas no concelho, com as mesmas 

anomalias como a EM 507 Alcoutim/Cortes  Pereiras,  uma vez que a  

Autarquia não tem funcionários suficientes para a manutenção das mesmas,  e 

que por isso se abriu recentemente um concurso para a categoria de 

tractorista,  com vista à resolução desses problemas.  ----------------------------- 

--------- O Sr.  Presidente,  Dr.  Francisco Amaral interveio para frisar  que uma 

das funções principais da viatura recentemente adquirida pelo Município é 

desentupir sarjetas por isso acha que esse problema fica resolvido.  ------------

------------- O Sr.  Vereador Hugo Barradas  interveio para referir que 

relativamente aos aceiros,  existe um plano elaborado pelos técnicos da 

Associação Cumeadas,  o qual contempla as redes primárias e redes 

secundárias,  sendo que este é realizado por fases num período de 4 (quatro) 

anos para todo o concelho. ---------------------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE SANTA JUSTA – 

Aprovação de PSS:  Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanísticas (DOPGU) acompanhada do parecer 

favorável da f iscalização da obra,  a qual se dá por transcrita para todos os  

efeitos legais, com vista à aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada em epígrafe.  -------------------------------------------------------------

--------- O Sr.  Vereador José Galrito interveio para solicitar esclarecimentos 

ao Sr.  Presidente sobre a uniformidade de critérios usados nos 3 (três) 
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planos,  devido a apresentarem exigências diferentes.  ----------------------------

------ O Sr.  Vereador José Carlos usou da palavra para esclarecer que é 

obrigatório a apresentação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) em todas 

obras e que este é adaptado conforme as necessidades dos projectos 

apresentados, sendo contratado um coordenador da obra que tem como 

principal função a análise do mesmo, o qual será submetido à aprovação da 

Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Face ao parecer emitido,  a Câmara deliberou, por unanimidade,  

emitir parecer favorável,  de acordo com os condicionalismos impostos pelo 

Coordenador de Segurança da Obra.  ----------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE BARRADA – Aprovação 

de PSS: Foi presente uma informação da Divisão de Obras,  Planeamento e 

Gestão Urbanísticas (DOPGU) acompanhada do parecer favorável da 

f iscalização da obra,  a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais, 

com vista à aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada em 

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

--------- Face ao parecer emitido,  a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável,  de acordo com os condicionalismos impostos pelo 

Coordenador de Segurança da Obra.  ----------------------------------------------- 

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

---------  EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, 

ÁLAMO E CORTE DAS DONAS – Aprovação de PSS: Foi presente uma 

informação da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão Urbanísticas 

(DOPGU) acompanhada do parecer favorável da fiscalização da obra,  a qual 

se dá por transcrita para todos os efeitos legais,  com vista à aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde da empreitada em epígrafe.-------------------------  

--------- Face ao parecer emitido,  a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável,  de acordo com os condicionalismos impostos pelo 

Coordenador de Segurança da Obra.  -----------------------------------------------

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

 --------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 15 FOGOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL/OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Cancelamento de 
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Garantias Bancárias: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística (DOPGU) / Secção Administrativa de 

Obras Municipais  Particulares e Loteamentos Urbanos (SOMPLU), relativa 

ao cancelamento das garantias bancárias pela f irma José de Sousa Barra & 

Filhos, Lda,  aquando da adjudicação da empreitada em epígrafe,  decorrido 

que foi o inquérito administrativo e não foram apresentadas quaisquer 

reclamações,  a Câmara deliberou, por unanimidade mandar cancelar a 

garantia bancária.  --------------------------------------------------------------------  

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

--------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/EMISSÃO DE PARECER: 

Requerente: Aníbal Rodrigues Bárbora: Foi presente um requerimento de 

Aníbal Rodrigues Bárbora,  residente na Rua Catarina Eufémia/Baixa da 

Banheira,  solicitando parecer para os efeitos do disposto do artigo 54.º da 

Lei n.º  91/95, de 02 de Setembro, alterada pela Lei n.º  165/95, de 14 de 

Setembro e pela Lei n.º  64/2003, de 23 de Agosto,  relativamente à 

constituição do regime de compropriedade do prédio rústico inscrito no 

artigo matricial n.º 111.0019.0000, da freguesia de Martim Longo e concelho 

de Alcoutim, sito no Malhão, com a área de 8.3280 ha,  com duas compartes, 

cabendo ½ a Aníbal Rodrigues Bárbora e  ½ a Francisco Serafim Bárbora,  que 

se destinam, segundo informação do requerente,  a fins agrícolas,  não vindo a 

ser qualquer deles objecto de divisão.  --------------------------------------------- 

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

Parecer Favorável  à pretensão, face a declaração do requerente e à  

informação dos Serviços de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos 

(SOPLU) que o documenta. --------------------------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM EA JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: Foi presente 

uma proposta de protocolo em epígrafe,  a qual se dá por transcrita para todos 

os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta,  desta 

fazendo parte integrante,  no sentido de ser concedida uma comparticipação 

extraordinária,  no montante de �  12.500,00 (doze mil e quinhentos euros),  

correspondente a 50% do custo da aquisição de uma viatura ligeira de 

mercadorias.  --------------------------------------------------------------------------

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  
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conceder a comparticipação extraordinária no valor de �  12.500,00 (doze mil 

e quinhentos euros).  ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------- CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DO LABORATO: 

Solicitando subsídio,  para fazer face às despesas relativas à XIII Festa 

Popular,  a realizar nos dias 13 e 14 de Julho do corrente ano. Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  conceder um subsídio no 

valor de �  1.500,00 (mil e quinhentos euros).  -------------------------------------  

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

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

--------- COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

ALCOUTIM – Constituição: Foi presente uma proposta do Sr.  Presidente,  a 

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

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

início do processo de constituição da Comissão em epígrafe.  -------------------

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

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

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLIAS 

CARÊNCIADAS: Requerente -  Fernanda Maria Silvestre Gonçalves : Foi 

presente uma informação da Técnica Superior Assessora de Acção Social, 

Dr.ª  Josélia Palma, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os efeitos 

legais,  sugerindo que fosse atribuído à Sr. ª  D. Fernanda Maria Silvestre 

Gonçalves,  residente na localidade de Arrizada/Martim Longo, um subsídio 

no valor de �  5.000,00 (cinco mil euros),  para arranjo 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, 

atribuir um subsídio de �  5.000,00 (cinco mil euros) à Sr. ª  D. Fernanda Maria 

Silvestre Gonçalves.  ----------------------------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE BARRADA/Prorrogação 
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de Prazo – 120 dias: Foi presente uma proposta do Sr.  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,  no sentido de ser aprovada a 

prorrogação de prazo de 120 (cento e vinte)  dias,  até 24 de Setembro de 

2007, e da seguinte forma: 60 (sessenta) dias legais e 60 (sessenta)  dias 

graciosos.------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria,  com 1 

(uma) abstenção do Sr.  Vereador José Galrito,  aprovar a referida proposta.  --

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

--------- EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO 

POLIVALENTE DE VAQUEIROS/Prorrogação de Prazo – 165 dias: Foi 

presente uma proposta do Sr.  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,  no sentido de ser aprovada a prorrogação de prazo 

de 165 (cento e sessenta e cinco) dias até 02 de Outubro de 2007, e da 

seguinte forma: 130 (cento e trinta) dias,  legais e 35 (trinta e cinco) dias 

graciosos.  ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria,  com 1 

(uma) abstenção do Sr.  Vereador José Galrito,  aprovar a referida proposta.  --  

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

--------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 

DO CONCELHO/Reclamação sobre a exclusão da proposta da firma 

OCM – Obras,  Construção e  Manutenção, Lda: Foi presente uma proposta 

do Sr.  Presidente,  a qual se dá por t ranscrita para todos os efeitos legais e 

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

no sentido de ser mantida a decisão da Comissão de abertura do concurso, 

que excluí  a proposta apresentada pela firma OCM/Obras,  Construção e 

Manutenção, Lda.  -------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr.  Vereador Francisco Xavier interveio para referir  que discorda 

dos motivos da exclusão da firma OCM/Obras,  Construção e Manutenção, 

Lda,  por o Aviso publicitar como termo de prazo para a entrega das propostas 

às 16.00 H e o programa de concurso referir às 16.30 H, do dia 14 de Maio de 

2007, não se justif icando que por um atraso de 15 (quinze) minutos se exclua 

o concorrente.  ------------------------------------------------------------------------  
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--------- O Sr.  Vereador José Galrito interveio para frisar que considera ter 

existido um descuido por parte da Autarquia por haver uma discrepância, 

entre os horários para a apresentação das propostas,  constantes no anúncio 

publicitado e no programa de concurso.  ------------------------------------------- 

--------- O Sr.  Vereador José Carlos usou da palavra para esclarecer,  de uma 

forma pormenorizada,  a tramitação do acto público do concurso, 

mencionando de seguida que na abertura das propostas o júri  verif icou que a  

referida firma tinha entregue a proposta às 16.15 H, e que isso era motivo de 

exclusão, uma vez que lei,  em caso de divergência,  privi legia o anúncio 

publicitado no Diário da República.  -----------------------------------------------

--------- O Sr.  Vereador Francisco Xavier usou da palavra para referir que 

não quer saber de le is e considera que o concorrente deve ser admitido,  uma 

vez que vem mencionado no programa de concurso que o termo de prazo é às 

16.30H. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria,  com 1 

(um) voto contra do Sr.  Vereador Francisco Xavier e 1 (uma) abstenção do 

Sr.  Vereador José Galrito,  aprovar a referida proposta -------------------------- 

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

--------- REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE – Composição da 

Comissão Regional de Turismo do Algarve: Foi presente um ofício 

remetido pela Região de Turismo do Algarve,  no sentido de o Município 

nomear um representante para integrar na Comissão Regional da Região de 

Turismo do Algarve,  conforme dispõe a alínea b) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

161/93, de 06 de Maio,  na redacção dada pelo artigo 1.º  do Decreto-Lei n.º 

382/98, de 27 de Novembro. --------------------------------------------------------

--------- Passou-se a votação do representante,  por escrutínio secreto.  ---------

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade,  nomear o Sr.  Presidente Dr.  

Francisco Augusto Caimoto Amaral para integrar na Comissão Regional de 

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

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

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  O Sr.  Arquitecto Martins sol icitou 

esclarecimentos relativamente à opinião do Sr.  Presidente  e Srs.  Vereadores 

sobre a proposta de regionalização, designadamente sobre o término ou não 

da Grande Área Metropolitana do Algarve (AMAL). -----------------------------
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------------ O Sr.  Presidente, Dr.  Francisco Amaral e Sr.  Vereador Francisco 

Xavier emitiram a sua opinião relativamente ao assunto solicitado. ------------ 

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 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,   a deliberação tomada na presente 

reunião e a seguir mencionada: “CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE/ 

EMISSÃO DE PARECER: Requerente: Aníbal Rodrigues Bárbora”;  

“EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

BÁSICO NA LOCALIDADE DE BARRADA/Prorrogação de Prazo – 120 

dias”; “EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO 

POLIVALENTE DE VAQUEIROS Prorrogação de Prazo – 165 dias”; 

“EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 

CONCELHO Reclamação sobre a exclusão da proposta da firma OCM – 

Obras,  Construção e Manutenção, Lda”; “REGIÃO DE TURISMO DO 

ALGARVE – Composição da Comissão Regional de Turismo do Algarve”.  

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas dezoito 

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

vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira,  da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi,  

e mandei lavrar.   

 

 

 

O Presidente                                                          A Secretária 


