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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 18/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 22 de Outubro de 2008 
 
 

---------- Aos vinte e do is dias do mês de Outubro 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 Munic ipal,  

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.º17 /2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 08 de Outubro de 2008, cujo texto fo i previamente 

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

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

aprovar a refer ida acta. --------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

T-dois da Tesourar ia (n.º202) respeitante ao dia 21 de Outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.714.071,22 (um milhão 

setecentos e catorze mil e setenta e um euros e vinte e do is  cênt imos).--------

---------- Operações Orçamentais -  € 1.320.376,66 (um milhão t rezentos e 

vinte mil t rezentos e setenta e se is euros e sessenta e seis cênt imos) ; ---------

---------- Operações Não Orçamentais - € 393.035,46 (t rezentos e noventa e 

t rês mil e t r inta e cinco euros e quarenta e seis cênt imos).-----------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA; O Senhor Vereador 

Francisco Xavier  interve io para so lic itar informações, relat ivamente à 

sinalização das lombas situadas na nova estrada dos Balurcos, pois a mesma,  

em sua opinião, não está adequada, já que a sina lização aérea, por vezes, não 

é vis íve l aos condutores, o Senhor Vereador José Galr ito quest ionou, se se 

just if ica a co locação de um traço cont ínuo em toda a via. ----------------------- 

----------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para 

esclarecer que a obra ainda está em curso, e que está previsto no projecto, a 

sinalização vert ica l e no so lo, nesta fase da obra existe s inalização em tr ipés.  

Relat ivamente ao t raço cont ínuo, o Senhor Vereador explica que se just if ica,  

pois t rata-se duma zona onde não é seguro efectuar ult rapassagens, e o 

importante é garant ir a segurança dos utentes. ------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio novamente para fazer  

referência à estrada Pereiro/Co ito, que após as obras de saneamento ficou 

ainda em piores condições, ao que o Senhor Vereador José Car los Pereira 

esclareceu que está previsto efectuar a pavimentação de metade da fa ixa de 

rodagem, bem como dos locais que f icaram danif icados aquando das obras. --

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira voltou a intervir para 

felic itar o Senhor Presidente pelo facto de ter sido eleito, no âmbito dos 

“Prémios Algarve Maximus” na categoria de indiv idualidades. O Senhor 

Vereador refer iu, que só o facto de ter sido nomeado já o considera um 

vencedor, sendo também um mot ivo de orgulho e de prest íg io para Alcout im 

e para os Alcoutenejos, fazendo também com que a Vila de Alcout im tenha 
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outra projecção a nível nac ional. ---------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DA ETAR DO PESSEGUEIRO – 

Restituição de Caução; Fo i presente um pedido de rest itu ição de caução 

referente à empreitada em epígrafe, o qual está documentado com o parecer  

favorável da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ------------

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

autorizar a rest itu ição de caução no valor  de € 2.862,55 (dois mil o itocentos 

e sessenta e do is euros e cinquenta e cinco cênt imos) à firma Construções 

Aquino & Rodr igues, S.A. ----------------------------------------------------------

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

---------- CONDUTAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA BÁS ICA DE 

MARTIM LONGO – Restituição de Caução; Fo i presente um pedido de 

rest itu ição de caução referente à empreitada em epígrafe, o qual está 

documentado com o parecer favorável da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica. ------------------------------------------------------------------

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

autorizar a rest itu ição de caução no valo r de € 103,10 (cento e t rês euros e 

dez cênt imos) à firma Construtora Abrant ina, S.A. ------------------------------

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

---------- CAMINHO RURAL MESTRAS – PEREIRÃO – Cance lamento de 

garantias bancárias; Fo i presente uma informação da Div isão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao cancelamento das garant ias 

bancár ias apresentadas pela f irma José de Sousa Barra & Filhos Lda.,  

referente à empreitada em epígrafe.  ------------------------------------------------

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 320-02-0614241 no valor de € 

9.685,07 (nove mil seiscentos e oitenta e cinco euros e sete cênt imos), 

emit ida pelo Banco Comerc ial Português e n.º 382003033 no valor de 

9.685,07 (nove mil seiscentos e oitenta e cinco euros e sete cênt imos), 

emit ida pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE / Requerente: Aurélia Custódia 

Afonso Martins;  Fo i presente um requer imento de Aurélia Custódia Afonso 

Mart ins, a so lic itar o destaque de uma parcela do prédio urbano sito em 

Afonso Vicente, freguesia de Alcout im, inscr ito na matr iz sob o art igo 369º e 

descr ito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01918/950811, co m 

vista à emissão de cert idão onde conste que o destaque está isento de l icença 

ou autorização, nos termos do n.º 4 do art . 6.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com as respect ivas alterações, bem como que da cert idão  

conste que não const itu i operação de loteamento. --------------------------------

---------- Face ao parecer desfavorável da Divisão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica, a Câmara deliberou, por unanimidade, não aprovar, o  

refer ido destaque. --------------------------------------------------------------------

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

---------- PROCESSO N.º 27/2006 – PROJECTO DE ARQUITECTURA – 

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 qual se dá por t ranscr ita para todos os efe itos 

legais,  cuja pretensão do requerente é proceder à alteração do uso de um 

estabelecimento comercial de Talho  e Charcutar ia, para Talho/Charcutar ia e 

Mercear ia. ----------------------------------------------------------------------------

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

aprovar o refer ido pro jecto de arquitectura, com os condicionalismos 

constantes na respect iva informação. ----------------------------------------------

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

---------- ALIENAÇÃO DE CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO SO CIAL NA 

ALDEIA DE VAQUEIROS – Abertura de Concurso;  Fo i presente o 

programa do concurso, para Alienação de cinco fogos de Habitação Socia l na 

Aldeia de Vaqueiros, que decorre de 5 de Outubro a 7 de Novembro, o qua l 

se dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais e f ica arquivado em pasta 

anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante. --------------------------- 

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

aprovar o refer ido programa. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO;  Fo i presente o seguinte 

pedido de apo io financeiro: ------------------------------------------------------ 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PEDRO – VAQUEIROS : 

Solic itando um subsídio  no valor de 16.290,00 (dezasseis mil duzentos e 

noventa euros) para fazer face às despesas inerentes à edição de postais, e 

melhoramentos na Igreja. -----------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier alertou para a atr ibuição dos 

subsídios, pelo que propõe que o subsídio seja de 50%. -------------------------  

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, conceder um subsíd io  

de 16.290,00 (dezasseis mil duzentos e noventa euros). -------------------------

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

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

---------- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 

APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS: Foi presente uma informação da AMAL 

– Grande Área Metropolitana do Algarve, no sent ido da aprovação dos 

Estatutos da Comunidade Intermunicipa l do Algarve, bem como a eleição dos 

membros da Assembleia Intermunic ipal.  ------------------------------------------

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

aprovar a refer ida informação, bem como submeter à Assemble ia Municipa l 

nos termos e para efeitos do disposto da alínea b) do n.º 3 do art igo 53º da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe fo i dada pela Lei n.º  

5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O Senhor Pres idente da Câmara deu a 

palavra ao público, tendo intervido a Senhora D. Zélia Marques, natural de 

Clar ines, para, no seguimento da últ ima reunião de Câmara, obter as 

informações referentes à construção do muro, em frente à sua habitação. -----

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para explicar que o refer ido 

muro, segundo o Regulamento Geral de Edif icações Urbanas (R.G.E.U), tem 

as dimensões previstas, e que o proprietár io do mesmo já fo i not if icado para 

proceder à sua lega lização, confer indo-se um prazo para o efeito, ficando o 

processo pendente até se esgotar o refer ido prazo de legalização. Acordou 
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ainda o execut ivo des locar-se ao local para análise “ in loco” do assunto. -----

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

---------- 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 CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL NA ALDEIA DE VAQUEIROS – Abertura de Concurs o”;  

“PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE S. PEDRO – VAQUEIROS”; “COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS ”.  

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

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

---------- 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 vai 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 

 


