
 1

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 13/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Julho de 2008 
 
 

---------- Aos nove dias do mês de Julho  de do is mil e o ito, nesta Vila de 

Alcout im, Edifíc io  dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se,  

em reunião pública ordinár ia, os membros da Câmara Municipa l,  

Excelent íssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galr ito, José Car los da Palma Pereira, Francisco Alho  

Xavier e Hugo Miguel Gago Barradas, respect ivamente Presidente e 

Vereadores do refer ido Órgão do Município, cuja ordem de t rabalhos f ica 

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

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Ver if icando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas quinze horas e t r inta 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 12/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 25 de Junho de 2008, cujo texto fo i previamente 

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

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

uma abstenção do Senhor Vereador Hugo Barradas, por não ter estado 
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presente na refer ida reunião, aprovar a refer ida acta. ----------------------------

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  

T-dois da Tesourar ia (n.º130) respeitante ao dia 09 de Julho, que apresentava 

os seguintes resu ltados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.204.927,22 (um milhão 

duzentos e quatro mil novecentos e vinte e sete euros e vinte e do is 

cênt imos).-----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 850.074,76 (o itocentos e cinquenta mil e 

setenta e quatro euros e setenta e seis cênt imos) ; --------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais -  € 354.235,47 (t rezentos e cinquenta e 

quatro mil duzentos e t r inta e cinco euros e quarenta e sete cênt imos).--------

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

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

Galr ito interveio para refer ir que gostar ia de ser convidado a part ic ipar nos 

jantares e nas vis itas dos idosos á Vila de Alcout im que a Câmara promove,  

pois se não se t rata de nenhum acto polit ico, ser ia de bom tom que os 

Vereadores da oposição também est ivessem presentes. O Senhor Presidente 

usou da palavra para explicar que o importante é que o execut ivo esteja lá 

representado. -------------------------------------------------------------------------

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

---------- ALIENAÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO NA ALDEIA DE MARTIM LONGO; Abertura de 

Concurso; Fo i presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por  

t ranscr ita 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 refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE LOTEAMENTO DE 14 FOGOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL EM MARTIM LONGO – AJUSTE DIRECTO –  

Cancelamento de Garantia Bancária; Fo i presente uma informação da 

Div isão de Obras, P laneamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao 
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cancelamento da garant ia bancár ia apresentada pela f irma Joaquim Fernandes 

– Electr ic idade e Telecomunicações,  Lda., referente à empreitada em 

epígrafe. Face ao parecer favorável,  a Câmara, deliberou, por unanimidade,  

mandar proceder ao cancelamento da referida garant ia bancár ia. ---------------

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

---------- COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA – EMPREITADA DE  

EXECUÇÃO DO CM 1057 EM BALURCOS ENTRE A EN 122 E A EN 124 

– Aprovação do Plano de Segurança e Saúde; Fo i presente uma informação 

da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, acompanhada do  

parecer favorável da f iscalização da obra, a qual se dá por t ranscr ita para 

todos os efeitos legais, com vista á aprovação do Plano de Segurança e Saúde 

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

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

emit ir  parecer favoráve l,  de acordo com os condicionalismos impostos pelo  

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

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

---------- ARMAZÉM DE USO GERAL – Construção Nova/Requerente:  

Elísio Correia João & Fi lho, Lda.; Foi presente uma informação da Divisão  

de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente ao assunto em 

epígrafe, a qua l se dá por transcr ita para todos os efeitos legais. ---------------

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

emit ir  parecer favorável à pretensão do requerente, atendendo às alterações 

aprovadas pela IGESPAR – I.P., constantes na refer ida informação. -----------

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

---------- TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRAT AMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS – Aprovação; Fo i presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

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

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, referente ao  

assunto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para pedir  

esclarecimentos quanto ao que considerava ser um aumento excessivo. -------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra para prestar  
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todos os esclarecimentos necessár ios, baseado no Estudo Económico – 

Financeiro “ Água Saneamento Resíduos Sólidos”. ------------------------------ 

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

aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO; Foi 

presente uma proposta do protocolo em epígrafe, a qual se dá por transcr ita 

para todos os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à presente acta, 

desta fazendo parte integrante, no sent ido de ser concedida uma 

compart ic ipação extraordinár ia no montante de € 4.417,00 (quatro mi l 

quatrocentos e dezassete euros), o que corresponde a 25% da obra de 

requalif icação da rotunda de Mart im Longo. --------------------------------------

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

aprovar o refer ido protocolo. -------------------------------------------------------

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

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

seguintes pedidos de subsíd io: ----------------------------------------------------- 

----------  ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solic itando um subsídio de € 14.950,00 (catorze mi l 

novecentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas inerentes à 

realização de obras para melhor ia das suas instalações desport ivas. ----------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não partic ipou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art igo 90 da le i n.º  

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela le i n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

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

conceder o subsídio de € 14.950,00 (catorze mil novecentos e cinquenta 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

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

----------  ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solic itando um subsídio para fazer face às despesas 

inerentes à realização do Open Futsal nos dias 12 e 13 de Julho. ---------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não partic ipou na votação deste 
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ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art igo 90 da le i n.º  

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela le i n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

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

conceder um subsídio de € 750.00 (setecentos e cinquenta euros). -------------

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

----------  ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solic itando um subsídio para fazer face às despesas 

inerentes à realização do Fest ival de Gerações no dia 19 de Julho. ------------ 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não partic ipou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art igo 90 da le i n.º  

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela le i n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

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

conceder um subsídio  de € 3.400,00 (t rês mil e quatrocentos euros). ----------

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

---------- ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE – CORTES PEREIRAS: 

Solic itando um subsíd io para fazer  face às despesas inerentes à realização da 

festa anua l a realizar no dia 19 de Julho. ------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 1.000,00 (mil euros). ---------------------------------

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DO NOME DO SR. PROF. JOAQUIM 

FERNANDES PINHEIRO MOREIRA À EBI DE MARTIM LONGO:  Fo i 

presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcr ita 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 refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- CONCURSOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – 

Constituição de comissões de abertura de concursos e de análise de 

propostas; Fo i presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por 
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t ranscr ita 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 maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores Francisco Xavier e José Galr ito, 

aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE – CORTES PEREIRAS -  

Isenção de Taxa: Fo i presente um pedido de isenção de pagamento de taxa 

referente à licença de ruído para espectáculos da Festa Anual das Cortes 

Pereiras, no dia 19 de Ju lho do corrente ano. -------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. --------------------------------------------------------

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

---------- COMISSÃO DE FESTAS DO LABORATO – Isenção de Taxa:  

Foi presente um pedido de isenção de pagamento de taxa referente à l icença 

de ruído para espectáculos da XIV Festa Popular do Laborato, nos dias 11 e 

12 de Julho  do corrente ano. --------------------------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. --------------------------------------------------------

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS – Isenção de Taxa: Foi presente um pedido de isenção de 

pagamento de taxa referente à l icença de ruído para espectáculos do Fest ival 

de Gerações, no dia 19 Julho do corrente ano. ------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. --------------------------------------------------------

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DO PEREIRO – Alteração da data da 

Feira Anual de Setembro; Fo i presente um ped ido da Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia do Pereiro no sent ido de ser alterada a data da Feira anua l 

de Setembro que se realiza a 19 de Setembro, passando a realizar-se ao 3º 

Sábado do mês de Setembro. --------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  
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aprovar a refer ida alteração. --------------------------------------------------------

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

---------- 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 refer ido art igo,  as seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião: “ALIENAÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO NA ALDEIA DE MARTIM LONGO; Abertura de 

Concurso”; “TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RECOLHA DE RESÍDUOS  

SÓLIDOS URBANOS – Aprovação”; “PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A JUNTA  

DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO”; ”PEDIDOS DE APOIO 

FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE 

ALGARVIO – INTER-VIVOS ; ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE  – 

CORTES PEREIRAS” “COMISSÃO DE FESTAS DO LABORATO – 

Isenção de Taxa: Isenção de Taxa”;  “ ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO 

MONTE – CORTES PEREIRAS -  Isenção de Taxa”; “ASSOCIAÇÃO DE 

JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – INTER-VIVOS – Isenção de 

Taxa”. -------------------------------------------- -------------------------------------

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a t ratar, 

pelo Excelent íssimo Senhor Presidente fo i encerrada a reunião, pelas 

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

acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnica 

Super ior Assessora, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redig i,  e 

mandei lavrar. ------------------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


