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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 19/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Novembro de 2008 
 
 

---------- Aos doze dias do mês de Novembro 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.º18 /2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 22 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.º217) respeitante ao dia 11 de Novembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.213.564,73 (um milhão 

duzentos e t reze mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e t rês 

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

---------- Operações Orçamentais - € 842.920,97 (oitocentos e quarenta e dois 

mil novecentos e vinte euros e noventa e sete cênt imos) ; -----------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 370.109,00 (t rezentos e setenta mil 

e cento e nove euros).----------------------------------------------------------------

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

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

Galr ito interveio para informar da existência de uma praga de baratas junto 

das tampas de esgoto, e suger iu que fosse efectuada uma desbarat ização. -----

---------- O Senhor Presidente interveio  para referir que ir ia informar a 

veter inár ia municipal,  no sent ido de serem tomadas todas as dil igências para 

so lucionar o problema. --------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito cont inuou a sua intervenção 

quest ionando o Senhor Presidente relat ivamente aos custos das Festas de 

Alcout im, ao que o Senhor Presidente respondeu que ainda faltavam reunir  

alguns elementos, mas que irá facultar os valores que já estão disponíve is.  

Terminou a sua intervenção quest ionando, relat ivamente às vistor ias 

realizadas ao Centro de Artes e Ofícios, e se o mesmo se encontra em 

condições de ut il ização, pois teve conhecimento que durante a vistor ia fo i 

necessár io desligar todos os equipamentos. ---------------------------------------

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

explicar  que quando a obra terminou, fo i co locada a questão da cert if icação 

da Cert iel,  po is é necessár ia sempre que se so lic ita a instalação de uma 

baixada. Dada a urgência da necessidade de ut il ização das instalações, o 

quadro de obra permaneceu l igado, até que fosse instalado o defin it ivo. Na 

pr imeira vistoria efectuada a obra chumbou, pois as caracter íst icas na EDP 

estavam erradas, estando registado como um edifíc io de comércio, sendo este 

um edifíc io  de escr itór ios. Posteriormente fo i agendada nova vistor ia, já co m 
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as caracter íst icas correctas, sendo necessár io desligar todos os equipamentos, 

já que a vistor ia é precisamente para ver if icar se estão reunidas todas as 

condições para a insta lação da baixada, refer ida anter iormente. Neste 

momento já segu iu para a EDP o pedido de l igação, estando a aguardar-se a 

co locação do quadro defin it ivo. ----------------------------------------------------

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

---------- ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 

DE 2009; Foram presentes os documentos em epígrafe, respeitantes ao  

exercíc io do ano de 2009, o Senhor Vereador Francisco Xavier usou da 

palavra para apresentar a análise da sua bancada ao documento. Apresentando 

uma declaração de voto, que se passa a t ranscrever: “ Plano e orçamento para 

o Ano de 2009 da C.M.  Alcout im,  Análise cr ít ica: Constatamos que este 

plano e orçamento para o ano de 2009, para além de não t razer nada de novo 

ao que para nós era espectável, acresce cerca de 4,5% relat ivamente ao ano 

civ i l de 2008. Na rubr ica das receitas existe uma referência pelo código 

09040203, classif icada em outros na importância de € 2.650.000 que pela sua 

grandeza nos suscita a cur iosidade em saber de onde vem, po is que quando se 

quant if ica deve-se saber em concreto a que se refere. Quanto ao resto nada há 

a refer ir,  já que é uma situação recorrente dos anos anter iores. No capítulo  

das despesas por car icato que pareça, nos suscitou também a cur iosidade em 

saber o que é que se terá passado para de um ano para o outro se preverem 

despesas, mais do t r ip lo, refer imo-nos aos parques e jardins onde no ano 

anter ior se previam gastos no valor de € 125.150 e para o ano de 2009 se 

prevê gastar € 407.150, claro que deve haver uma explicação para isso, mas 

nos gostar íamos também de a ter. No que se refere às grandes opções do 

plano para o ano de 2009, em ano de eleições, era de esperar que todas as 

obras em conclusão ou a concluir t ivessem como certo, o ano de 2009 para 

fecharem, aliás, de acordo com as nossas antevisões anter iores. É disso que 

se t rata e por conseguinte não há que estranhar. Para terminar, queremos 

deixar bem explic ito o nosso desencanto quanto à opção para a construção de 

um po lidesport ivo em Alcout im, como já o t ínhamos feito em relação ao 

arrelvamento do campo de futebo l. Agora são invest idos grosso modo cerca 

de € 400.000, com estes e mais o que se gastou no Campo de futebo l dava 

para construir um Pavilhão com todas as valências em Alcout im, uma obra 
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necessár ia, que só não é realizada pela teimosia do Senhor Presidente da 

Câmara, que entenderá que Alcout im não merecerá uma obra dessa natureza.  

Tudo o que se faça para além disso, não passa de remendos que para pouco 

servirão. Alcout im, 12 de Novembro de 2008”. -----------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio  para fazer uma 

explicação em relação ao orçamento para 2009, e prestar alguns 

esclarecimentos às dúvidas e questões levantadas pelos Senhores Vereadores,  

que se passa a t ranscrever: “ Exist iram três factores que condic ionaram a 

realização do orçamento, o QREN, o novo CCP (Código da Contratação 

Pública) e a nova po lít ica que o estado quer implementar para as águas em 

Portugal. O QREN vem penalizar o Algarve, pr incipalmente o nosso 

concelho, os fundos vão ser menores, como também não vai permit ir o 

f inanciamento de saneamento e abastecimento de água, que tem sido até aqu i 

a nossa pr ior idade. Para além da indefin ição que existe ainda ho je com 

projectos que podem ou não ser f inanciados. O CCP também nos obr igou a 

reformular todos os projectos que t ínhamos em carteira, atrasando assim a 

sua execução. Também a nova po lít ica que o estado quer implementar com o 

fornecimento de água às populações, vem condic ionar um pouco este 

orçamento, porque como o novo QREN não financia os abastecimentos em 

baixa às câmaras, o governo pretende através das Águas de Portugal garant ir  

esses financiamentos e adquir ir às câmaras as infra-estruturas, à semelhança 

do que se fez com as ETAR’S, com o object ivo de uniformizar os preços em 

todo o País, fazer obras novas para garant ir o abastecimento a 95% da 

população portuguesa até 2013, ano em que termina este quadro comunitár io.  

Este orçamento prevê uma despesa e uma receita global de € 14.638.770,  

sendo de despesas e receitas correntes € 5.499.470, o que representa 37,5% 

do orçamento e € 9.139.300,00 de despesas de capital,  representado 62,5% do 

total do orçamento. Se compararmos com 2008 ver if ica-se um aumento de € 

582.820, representando +/- 4%. ----------------------------------------------------

---------- No orçamento da receita est imasse arrecadar: Na rubr ica de 

Impostos Directos € 276.600, sendo de IMI € 171.365, de IMT € 81.095 e de 

imposto único de circulação € 23.000. Na rubr ica de Impostos Indirectos € 

4.100 ( impostos sobre loteamentos e obras, e impostos sobre ocupação de via 

pública). Em Taxas, multas e outras penalidades, prevemos arrecadar € 
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23.800, resultante das taxas de loteamentos e obras, mercados e feiras,  

ocupação de via pública, cartas de caçador, cert idões e cobrança de barcos.  

Na rubr ica Rendimentos da Propriedade € 29.100 ( juros das contas á ordem 

€ 27.875 e div idendos das águas do Algarve e Algar € 1.096). Em 

Transferências Correntes,  prevemos arrecadar € 4.691.000, vindo do FEF € 

3.773.654, de Fundo Social Municipal € 32.713, de Contratos Programa co m 

o estado € 200.000 (resultante do pagamento aos professores, t ransportes 

esco lares e alimentação do 1º cic lo) e de Financiamentos € 545.000. Na 

rubr ica 07 Venda de Bens e Serviços Correntes,  prevemos arrecadar € 

409.975 realçando a venda de água com € 89.500, a venda de serviços 

culturais € 34.230€, a cobrança de l impeza de fossas e outros € 55.580 e a 

cobrança de rendas à EDP, VODAFONE E TMN € 156.514. Na rubr ica 08 

Outras Receitas Correntes,  € 64,403, o que corresponde pr inc ipalmente ao  

IVA reembolsado. Na rubr ica 09 Vendas de Bens de Investimento,  

est imamos arrecadar € 5.020.000, resultante da venda de casas de Pereiro e 

Vaqueiros com € 500.000, da venda da Estalagem com € 1.700.000 e € 

2.650.000 resultante da venda de algumas infra-estruturas de saneamento 

básico e água, às Águas do Algarve, relat ivo a saneamento em Santa Justa, 

Cortes Pereiras, Balurcos, Alcout im e também as condutas Pereiro e Cortes 

Pereiras. Na rubr ica 10 Transferências de Capita l,  € 4.055.869, sendo de 

FEF € 2.515.769, de cooperação técnica e f inanceira € 750.000, onde 

pensamos efectuar do is contratos de programa com o estado para o Lar e o  

Edifíc io dos Paços do Concelho e € 790.000 de FEDER referente aos 

f inanciamentos que faltam receber de 2008. Na rubr ica 13 Outras Receitas 

de Capita l,  € 33.431. Na rubr ica 15 Reposições não Abatidas nos 

Pagamentos 3.000€. -----------------------------------------------------------------

---------- No orçamento da despesa de capita l,  ver if icamos que € 9.139.300 – 

€ 7.881.700 vão para a rubr ica 07 Aquisição de Bens de Capita l,  o que 

representa 86% do total das despesas de capital e 54% do total do orçamento, 

ou seja, estes valores vão ser gastos em obras. Na rubr ica 08 Transferências 

de Capita l,  prevemos gastar € 949.100 (protocolos para investimentos). Na 

rubr ica 09 Activos Financeiros,  prevemos €1.000 essencia lmente com a 

part ic ipação em acções na Algar e nas Águas do Algarve. Na rubr ica 10 

Passivos Financeiros,  ou seja, encargos com emprést imos, prevê-se € 
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307.500, menos € 32.500 resultante pr incipalmente da amort ização que se 

efectuou. De refer ir que a nossa capacidade de endiv idamento se mantém nos 

2%, podendo a câmara contrair emprést imos no valor de +/- € 6.000.000.  

Quanto aos invest imentos, prevemos para a Orgânica 0601 de Infra-

Estruturas, Máquinas e Viaturas, a quant ia de € 3.263.700, o que 

representa 36% das despesas de capital.  Esta quant ia vai essencialmente para 

a rede viár ia e edifíc ios onde prevemos: terminar a 2ª Fase da Avenida de 

Mart im Longo; Construir a estrada de Cabaços/ l imite do Concelho de Tavira; 

Construir  a rotunda do Pereiro ; Reparar a ponte da Foupana/Vaqueiros; 

Construir  abr igos rodoviár ios; efectuar a reparação de diversas estradas e 

arruamentos; Construir a 2ª fase do parque de estacionamento do Rossio; 

Benefic iar com tapete novo a EN122-1 e a EN124 no troço Alcout im/Corte-

Serranos; Aquis ição de prédios Rúst icos e Urbanos; Remodelação do Edifíc io  

Paços do Concelho ; Construir a 2ª Fase do Loteamento Industr ial e co locar  

electr if icação na povoação de Matos. Na Orgânica 0603 de Ambiente,  

Serviços Urbanos e Mercados,  vamos invest ir  € 3.176.200, ou seja 34,7% 

das despesas de capital em Abastecimento de água, Saneamento e 

requalif icação urbana, nomeadamente em obras como: Requalif icação da Rua 

em Mart im Longo que dá acesso a Vaqueiros; Requalificação de Açudes; 

Construção de passeios nas estradas da Vila, Saneamento básico e 

abastecimento de água a Clar ines e Farelos; Ampliação de Rede de Esgotos 

de Mart im Longo; Construção da ETAR de Clar ines e Farelos; no fecho das 

contas dos saneamentos dos montes do Rio e Outros; no fecho das contas do  

Pereiro a Cortes Pereiras; na construção da conduta de abastecimento de água 

a Vaqueiros; na construção de reservatório de agua em Mart im Longo, (este 

servirá para abastecer Santa Justa e Vaqueiros), e na requalif icação urbana da 

Praça da República. Na Orgânica 03 da Divisão de Cultura, Turismo e 

Desporto,  pretendemos invest ir €887.050€, o que corresponde a 9% das 

despesas de capital,  nomeadamente em: Benefic iação da Zona Envo lvente do 

Campo de Futebo l; Construção de um Po lidesport ivo em Alcout im; 

Construção de Parques infant is em Giões, Pereiro e Vaqueiros; Protocolos 

com Diversas Ent idades; Aquisição de equipamento desport ivo ; recuperação 

da Casa do Ferreiro; Instalação de Equipamento Museográfico no Museu do 

Rio ; Cr iação do Parque de Merendas do Pereiro; Co locação de Placares de 
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informação nas localidades; Arranjo  paisagíst ico no cais de Guerreiros do  

Rio e construção de parque ger iátr ico em Mart im Longo. Na Orgânica 0103 

dos Órgãos de Autarquia,  prevemos gastar em invest imentos, 6,1% o que 

representa € 591.850 das receitas de Capital em: reparação de Edifíc ios 

Municipais; Construção do Canil; Protecção das muralhas e co locação de 

cobertura no alpendre do Castelo ; Aquis ição de equipamento; Transferências 

para a Odiana; Transferências para o INH referente á Habitação Social de 

Vaqueiros e Pereiro e protocolos com Juntas de Freguesia e outras ent idades.  

Quanto à Orgânica 04 da Divisão de Acção Social,  Saúde e Educação,  

pensamos invest ir € 425.000 o que representa 4,6%, pr incipalmente: Lar de 

Idosos de Mart im Longo; Ampliação do Cemitér io de Alcout im; Reparação de 

Capelas; Protocolos com diversas ent idades e apo io económico a famílias 

carenciadas. Na Orgânica 02 da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbanística,  vamos invest ir € 407.000, o que representa 4,4% do total das 

despesas de capital em: Diversos pro jectos novos: (estrada de Pessegueiro, 

estrada de Tesouro/Giões, Auditór io e o Edifíc io dos CTT); Reformulação 

dos existentes, ou seja adaptá- los à nova legis lação e aquisição de 

equipamentos e cartografia. Quanto às despesas correntes, devido à cr ise que 

afecta a Europa e o país, a pr imeira preocupação foi tentar reduzir  custos, 

onde fosse possível.  Mesmo assim, nas despesas correntes não conseguimos 

evitar uma subida de € 187.404 em relação ao ano de 2008, já que para 2008,  

foram previstos € 5.312.066 em despesas correntes, e em 2009 estão orçados 

€ 5.499.470, menos 37,5% do orçamento total.  Prevemos gastar na rubr ica 

Despesas com Pessoal,  € 2.670.223, cerca de 48,5% das despesas correntes e 

com um peso no orçamento de 18,2%, sem diminuir o número de 

func ionár ios, tentaremos fazer uma gestão mais r igorosa em termos de 

contenção de despesas com pessoal, nomeadamente em abonos var iáveis. Em 

2008 prevíamos a entrada de mais funcionár ios para o quadro da câmara,  

facto que não se ver if icou. Quanto à Aquisição de Bens e Serviços,  

prevemos gastar € 2.111.396, sendo 38% das despesas correntes; Aqui, os 

aumentos dos combust íveis e lubr if icantes são os principais causadores do 

aumento ver if icado neste rubr ica, destacando-se ainda o aumento da 

aquisição de água às Águas do Algarve, e a algumas obras por administração 

directa que pretendemos fazer. A rubr ica de Juros e Outros Encargos, é 
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outra das rubr icas onde conseguimos reduzir custos, mesmo apesar de termos 

amort izado os emprést imos bancár ios, estas despesas aumentaram, devido às 

taxas de juro. Quanto à rubr ica de Transferências Correntes, prevemos para 

2009, o valor de € 355.580, menos € 61.200 que em 2008. Apesar de 

aumentarmos as t ransferências para inst itu ições sem fins lucrat ivos, 

prevemos que ha ja uma diminuição para o apoio a famílias carenciadas, já 

que em 2008 a maior ia dos casos foram detectados e apoiados. Na rubr ica de 

Outras Despesas Correntes,  prevemos uma despesa de € 234.500€,  

ver if icando-se também um aumento que resulta pr incipalmente do IVA ret ido 

aos empreiteiros, o qual temos que entregar ao estado, o que em 2008 não se 

ver if icou. Para concluir,  gostar ia de vos dizer, que este não é o orçamento 

que desejar íamos, é neste momento, o possíve l.  É um orçamento que fecha o 

cic lo deste PPI, onde foram realizadas um conjunto de obras e act ividades de 

grande importância para o concelho, e que contr ibuíram para a melhor ia das 

condições de vida das nossas populações”. ----------------------------------------

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

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

Xavier, aprovar os refer idos documentos e remete- los à Assemble ia 

Municipal,  nos termos do art igo 53.º nº. 2 da alínea b) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela le i n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------

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

---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM;  Fo i presente uma proposta do 

protocolo em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos os efe itos legais 

e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, no sent ido de ser concedida uma compartic ipação extraordinár ia 

no montante de € 5.814,82 (cinco mil o itocentos e catorze euros e oitenta e 

dois cênt imos), o que corresponde a 50% da obra de pavimentação em 

betuminoso do caminho do cerro dos Balurcos à Casa Branca, em Balurcos. --

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

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

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

---------- CONTRATO DE COMODATO ENTRE A GLOBALGARVE  E O 

MUNICIPIO DE ALCOUTIM; Foi presente uma informação da 
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Globalgarve, Cooperação e Desenvo lv imento, S.A., referente ao assunto em 

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

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

aprovar a refer ida informação. ------------------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE / Requerente: Manuel João 

Madeira;  Fo i presente um requer imento em nome de Manuel João Madeira, a 

so lic itar o destaque de uma parcela do  prédio urbano sito em Serro de 

Balurcos com a área total de 296,79 m2, SC de 233,08 m2 e SD de 63,71 m2,  

inscr ito na respect iva matr iz sob o art igo 2914 e descr ito na Conservatória do 

Registo Predial de Alcout im sob o n.º 437, com vista à emissão de cert idão 

onde conste que o destaque está isento de licença 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, o qual está documentado com o parecer favorável da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. Do destaque irá 

resultar a parcela A e a parcela B,  com a seguinte descr ição: ----------------- 

---------- Parcela A: A desanexar do referido prédio, composta por um prédio  

urbano com uma área total de 137,52m2,  com 117,15 m2 de área coberta, e 

20,37 m2 de área descoberta em nome de ½ Miguel Inácio Guerreiro e ½ em 

nome do requerente; a confrontar do Norte com Miguel Inácio Guerreiro e 

Manuel João Madeira, do Sul com Servidão Pública e António Faust ino Melo, 

do Nascente com Servidão Pública e do Poente com Via Pública, José Manuel 

Gomes Mart ins e Álvaro Gomes da Palma. ----------------------------------------

---------- Parcela B: Const itu i a parte restante do prédio, com área total de 

159,27 m2, com 115,93 m2 de área coberta, e 43,34 m2 de área descoberta 

em nome de ½ Miguel Inácio Guerreiro e ½ em nome do requerente; a 

confrontar do Norte com Via Pública e António Mart ins Afonso, do Sul com 

Miguel Inác io Guerreiro e Manuel João Madeira, do Nascente com Servidão 

Pública e do Poente com Via Pública, José Manuel Gomes Mart ins e Álvaro 

Gomes da Palma. --------------------------------------------------------------------- 

---------- Em face da informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, a Câmara de liberou, por unanimidade, isentar a l icença e 

autorizar o refer ido destaque, nos termos do n.º 4 do art igo 6.º do Decreto-
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Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as respect ivas alterações. -------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente:  Isabe l 

Relógio;  O assunto fo i ret irado. A proposta da ret irada deste ponto fo i 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente:  José 

Sebastião; O assunto fo i ret irado. A proposta da ret irada deste ponto fo i 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente:  

Conservatória do Registo Predial de Alcoutim; O assunto fo i ret irado. A 

proposta da ret irada deste ponto fo i aprovada por unanimidade. ----------------

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

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A PEREIRO, VICENTES, SERRO DA VINHA DE BAIXO E  DE 

CIMA E COITO – Redução de Seguro Caução de Adiantamento; Fo i 

presente uma informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, relat iva à redução de seguro caução de adiantamento, 

apresentada pela f irma Hidralgar – Equipamentos Electromecânicos Lda.,  

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

---------- Face ao parecer favoráve l, a Câmara, deliberou, por unanimidade,  

que seja deduzida a importância de € 37.646,22 (t r inta e sete mil seiscentos e 

quarenta e seis euros e vinte e do is cênt imos) do refer ido seguro caução, 

apó lice n.º 9000/7227 All ianz Portugal, S.A., passando o mesmo a ser no  

valor de € 27.496,26 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e seis euros e 

vinte e seis cênt imos). ---------------------------------------------------------------

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR /  Ano 

Lectivo de 2008/2009 – Abertura de Concurso;  Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, a qua l se dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais 

e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, com vista à abertura de 

concurso público para candidatura às bo lsas de estudo para o ensino super ior  

para o ano lect ivo de 2008/2009, que sejam atr ibuídas 30 (t r inta) bo lsas, no 
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valor de € 75 (setenta e cinco euros) por mês, durante 10 (dez) meses, bem 

como que seja const ituída a Comissão de análise de bo lsas de estudo pelos 

seguintes elementos: Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, Vereador José 

D’Assunção Pereira Galr ito, Josélia Teixeira Vicente Rodr igues Palma,  

técnica do Munic ípio, Abíl io Marques Pires, docente no concelho e Paulo  

Jorge Teixeira Cavaco, docente no concelho. ------------------------------------- 

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

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

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

---------- REGULAMENTO DA REDE MUSEOLÓGICA DE ALCOU TIM;  

O assunto fo i ret irado. A proposta da retirada deste ponto fo i aprovada por  

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- REDE DE MUSEUS DO ALGARVE – CARTA DE PRI NCÍPIOS – 

Aceitação por parte do Município de Alcoutim; Foi presente uma 

informação da RMA (Rede de Museus do Algarve), no sent ido da aceitação e 

aprovação por parte do Município de Alcout im, da Carta de Pr incípios da 

Rede de Museus do Algarve. --------------------------------------------------------  

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

aprovar o termo de aceitação da Carta de Pr incíp ios da Rede de Museus do 

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Procº 10/2008 – Requerente. Fernando Manuel Afonso 

Frederico; Foi presente uma informação da Técnica Super ior Assessora de 

Acção Social,  cu jo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos 

legais, referente à atr ibuição de subsídio no valor de € 6.000,00 (seis mi l 

euros) ao Senhor Fernando Manuel Afonso Freder ico, residente na localidade 

de Laranjeiras, Freguesia de Alcout im, para fazer face às despesas inerentes 

a obras na habitação, nos termos do art.º 5.º do capítulo II ,  do Regulamento 

para atr ibuição de apo ios económicos a famílias carenciadas, do Munic ípio  

de Alcout im. -------------------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 6.000,00 (seis mil euros) ao Senhor 
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Fernando Manuel Afonso Freder ico. -----------------------------------------------

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

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

seguintes pedidos de apo io financeiro: --------------------------------------------

---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  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, com 

vista à atr ibuição de um subsídio no valor de € 15.872,80 (quinze mil,  

o itocentos e setenta e do is euros e o itenta cênt imos) à Santa Casa da 

Miser icórdia de Alcout im, no âmbito do tratamento termal para munícipes do 

concelho de Alcout im. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

----------  ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

BAIXO GUADIANA;  Fo i presente o pedido de t ransferência,  relat iva à 

impressão de do is mil exemplares do livro sobre réplicas de barcos do Baixo  

Guadiana. -----------------------------------------------------------------------------

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

autorizar a t ransferência para a Odiana no valor de € 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos euros), acrescidos de IVA. ---------------------------------------------

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

---------- ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

BAIXO GUADIANA – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO POLIS XXI;  Fo i 

presente o pedido de t ransferência, correspondente à quota-parte do 

Municíp io de Alcout im no âmbito do protocolo de cooperação celebrado 

entre a ODIANA e o Gabinete da Universidade Técnica de Lisboa 

(GAPTEC). ---------------------------------------------------------------------------

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

autorizar a t ransferência para a Odiana no valor de € 3.226,67 (t rês mil 

duzentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cênt imos), correspondente à 

quota-parte do Município  de Alcout im. --------------------------------------------

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

---------- ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
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BAIXO GUADIANA;  Fo i presente o pedido de transferência, referente a 

pagamento de conta corrente cauc ionada. -----------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, autorizar a t ransferência 

para a Odiana no valor  de € 8.327,11 (o ito mil t rezentos e vinte e sete euros 

e onze cênt imos), correspondente à quota-parte do Município  de Alcout im. --

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

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

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

SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO DAS 

LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS 

DONAS – 3ª Prorrogação de prazo; Fo i presente um pedido de prorrogação 

de prazo da empreitada em epígrafe,  a qual se dá por t ranscr ita para todos os 

efeitos legais, acompanhada dos pareceres favoráveis da f iscalização da obra 

e da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, no sent ido de ser  

aprovado o pedido de prorrogação do prazo por mais 44 (quarenta e quatro) 

dias de prazo gracioso tendo presente a just if icação técnica da f iscalização. -

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

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

conceder a prorrogação do prazo por mais 44 (quarenta e quatro) dias de 

prazo gracioso, sendo o prazo de execução da obra prorrogado até 15 de 

Dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------

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

---------- 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: “ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2009”; “BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO 

SUPERIOR / Ano Lectivo de 2008/2009 – Abertura de Concurso”;  

“PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO - SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM e ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA  O 
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DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA”. --------------- --------------

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

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

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

dezasseis horas e t r inta e cinco 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 redigi,  

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

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 


