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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2007 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Maio de 2007 
 
 
--------- Aos nove 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  08/2007, realizada dia 27 de 

Abril,  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.º88) respeitante ao dia 09 de Maio, que apresentava 

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

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  1.927.611,56 (um milhão 

novecentos e vinte e sete mil seiscentos e onze euros e cinquenta e seis 

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

---------Operações Orçamentais -  �  1.635.084,21 (um milhão seiscentos e 

trinta e cinco mil  e  oitenta e quatro euros e vinte e um euros); --------------- 

--------- Operações Não Orçamentais - �  291.840,79 (duzentos e noventa e um 

mil oitocentos e quarenta euros e setenta e nove cêntimos).  -------------------- 

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Sr.  Vereador Francisco 

Xavier interveio para pedir esclarecimentos relativamente à iluminação 

pública do Loteamento “Cercado da Eira”,  bem como do caminho junto da 

oficina da Câmara que dá acesso ao mesmo. -------------------------------------- 

--------- O Vereador José Carlos, usou da palavra para esclarecer que o 

Município já contactou a EDP - Energias de Portugal para  a resolução do 

problema, tendo solicitado a colocação de iluminação pública desde as 

oficinas da Câmara até à entrada do loteamento. Mencionou igualmente,  que 

o projecto do referido caminho encontra-se em elaboração, contemplando um 

acesso pedonal através de escadas. ------------------------------------------------- 

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

--------- CAMINHO MUNICIPAL 1057 EM BALURCOS ENTRE EN 122 E 

EN 124 – Aprovação do Projecto e  Abertura de Concurso para a 

Empreitada: 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,  com vista à aprovação do 

Projecto de Execução do Caminho Municipal 1057 em Balurcos entre a 

EN122 e EN124, bem como a abertura do concurso público para a execução 

da empreitada.  ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

SANEAMENTO BÁSICO NA LOCALIDADE DE SANTA 
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JUSTA/Prorrogação de Prazo Gracioso até 02/08/2007: Foi presente um 

pedido de prorrogação de prazo gracioso da empreitada em epígrafe, 

acompanhado do parecer favorável da fiscalização da obra e  do parecer da 

Divisão de Planeamento e Projectos desta Câmara Municipal, o qual  se dá por 

transcrito para todos os efeitos legais.  ---------------------------------------------

--------- O Vereador José Carlos interveio para esclarecer que a prorrogação 

de prazo deve-se ao facto de quando o Município realizou o levantamento 

topográfico,  não estarem previstas algumas residências que se iniciaram no 

decorrer da obra,  e para que houvesse a garantia de saneamento nessas 

mesmas residências,  t iveram que ser efectuadas negociações com os 

proprietários dos terrenos o que originou atrasos por parte do empreiteiro na 

colocação das condutas.  ------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a prorrogação de prazo gracioso até 02.08.2007. ------------------------ 

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

---------  SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO 

ALGARVE/PROJECTOS DAS ETAR DE SANTA JUSTA E BARRADA – 

Emissão de Parecer: Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos – Ambiente,  onde consta a apreciação do referido 

projecto,  a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais.  ---------------

--------- O Vereador José Galri to usou da palavra para mencionar se os 

projectos salvaguardam o crescimento dos Montes.  ------------------------------

--------- O Vereador José Carlos interveio para referir que o projecto inicial 

contemplava ETAR´s compactas,  como a das localidades de Cortes Pereiras e 

Santa Marta,  contudo a sua manutenção é muito dispendiosa o que levou a 

empresa Águas do Algarve,  actual concessionária do sistema multimunicipal 

de Saneamento do Algarve e responsável pela execução das referidas  

ETAR´s,  a optar  pelas lagoas de macróf itas tal como ocorreu nas sedes de 

freguesia.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao parecer técnico da Divisão de Planeamento e Projectos – 

Ambiente,  a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

relativamente ao projecto em epígrafe. -------------------------------------------- 

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

--------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CARTEIRA 

DE SEGUROS DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM: Foi presente o relatório 
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f inal do júri do concurso referente à análise das propostas,  o qual se dá por 

transcrito para todos os efeitos legais.  ---------------------------------------------

--------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra para  solicitar ao Sr.  

Presidente uma explicação relativamente ao assunto em causa. -----------------

--------- O Vereador José Carlos Pereira interveio para esclarecer que em 

sede de análise das propostas apresentadas pelos concorrentes Império 

Bonança – Companhia de Seguros,  S.A e Companhia de Seguros Fidelidade 

Mundial,  S.A, o júri verificou que ambos não apresentaram nas suas 

propostas o documento exigido no ponto 1.1 do artigo 20.º  do Caderno de 

Encargos que serviu de base ao concurso, pelo que este deliberou, considerar 

excluídas as propostas apresentadas e consequentemente considerar o 

concurso deserto.  -------------------------------------------------------------------- 

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

homologar o relatório final do júri do concurso,  notif icar os concorrentes do 

teor do mesmo, bem como reformular o programa concursal com vista à  

abertura de novo concurso público.  ------------------------------------------------  

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

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

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

--------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO: 

Solicitando subsídio,  para fazer face a todas  as despesas relativas à 

realização da Festa dos Montes do Rio,  nos dias 23 e 24 de Junho do corrente 

ano. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um subsídio igual ao concedido no ano transacto,  no valor de �  

1.500,00 (mil e quinhentos euros).  ------------------------------------------------- 

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

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

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS: Solicitando subsídio,  para fazer 

face a todas as despesas relativas à realização da Festa da Maia,  no dia 26 de 

Maio do corrente ano. ---------------------------------------------------------------

---------- O Vereador Francisco Xavier interveio para mencionar que a 

Associação em epígrafe,  deveria apresentar uma estimativa das despesas.  ---- 

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

conceder um subsídio no valor de �  1.500,00 (mil quinhentos euros).  --------- 

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

--------- CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A TALHO E 

CHARCUTARIA/Requerente: Elís io Correia & Filhos,  Lda: Foi presente 

uma informação 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 que sejam aprovados os projectos de 

especialidades com os condicionantes constantes do parecer da Divisão de 

Obras,  Planeamento e Gestão Urbanística  (DOPGU). ----------------------------

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

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

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

--------- SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL:  Foi presente  uma informação 

do Serviço de Protecção Civil relativa à necessidade de prestar colaboração 

aos Bombeiros Voluntários de Alcoutim com a atribuição de um subsídio 

diário para o pessoal que faz o serviço de grupo de primeira intervenção, 

durante a época de fogos.  -----------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Alcoutim de �  6 (seis euros) diários por elemento que realize os ECIN 

(Equipa de Combate a Incêndios) e os ELAC (Equipa Logíst ica de Apoio ao 

Combate),  num total de �  5.838,00 (cinco mil oitocentos e trinta e oito 

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

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

--------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A GLOBALGARVE E 

A GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO ALGARVE – Adenda:  Foi 

presente a adenda ao protocolo em epígrafe,  com vista à alteração de algumas 

cláusulas decorrentes da extensão do prazo de vigência do citado protocolo 

até 31 de Dezembro de 2007 para efeitos de ratificação, a qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta. -------------------------------------------------------------------------  

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

aprovar a ratificação da referida adenda. ------------------------------------------ 

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

--------- ODIANA – Associação para o Desenvolvimento do Baixo 

Guadiana:  Foi presente um ofício,  remetido pela ODIANA, com vista à 
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substituição do Ex-Vereador Rui Cruz,  como membro dos Corpos Sociais da 

Associação Odiana,  em virtude da renúncia ao mandato do mesmo.------------- 

--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, substituir o Ex-

Vereador Rui Cruz, como Vice-Presidente da Assembleia,  pelo Vereador 

Hugo Miguel Gago Barradas.  -------------------------------------------------------  

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não se realizaram intervenções.  -- 

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

---------- 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: “ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

DESTINADA A TALHO E CHARCUTARIA/Requerente: Elísio Correia & 

Filhos,  Lda”.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas dezoito 

horas,  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 


