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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 08/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23  de Abril  de 2008 
 
 

---------- Aos vinte e t rês dias do mês de Abr il 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, Francisco Alho Xavier e Hugo Miguel Gago 

Barradas, respect ivamente Presidente e Vereadores do refer ido Órgão do 

Municíp io, cuja ordem de t rabalhos f ica arquivada em pasta anexa. -----------

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

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

maior ia 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: ---------------------------------------------------------------

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

falta do Senhor Vereador José Car los da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art igo 64 da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, com a redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 07/2008, da reunião pública 
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ordinár ia realizada no dia 09 de Abr il 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 Presidente, por não ter estado 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.º78) respeitante ao dia 22 de Abr il,  que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.979.120,15 (um milhão 

novecentos e setenta e nove mil cento e vinte euros e quinze cênt imos) ;-------

---------- Operações Orçamentais - € 1.676.583,05 (um milhão seiscentos  e 

setenta e seis mil quinhentos e oitenta e t rês euros e cinco cênt imos) ; ---------

---------- Operações Não Orçamentais - € 301.554,03 (t rezentos e um mi l  

quinhentos e cinquenta e quatro euros e t rês cênt imos).--------------------------

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

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

Francisco Xavier interveio para demonstrar o seu desagrado pelo facto da 

anter ior d irecção do Grupo Desport ivo de Alcout im não ter sabido ger ir o 

apo io financeiro dado pela Câmara, no sent ido de pagar a dív ida de € 600,00 

(seiscentos euros), à TV Cabo, o que impossibil itou que fosse efectuado novo 

contrato com esta ent idade, deixando para a actual d irecção esse encargo. ----

---------- Cont inuou a sua intervenção refer indo que não são aceitáveis os 

actos de vandalismo ocorr idos no Centro Náut ico. Em sua opinião há que 

apurar responsabil idades e levantar um inquér ito nesse sent ido. ---------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra para mencionar que 

tomou conhecimento que foram elaborados, e poster iormente entregues na 

Câmara,  alguns relatórios de problemas existentes com as obras do refer ido 

Centro Náut ico, nomeadamente a existência de portas que não fecham, 

inf i lt rações de água e outros defeitos que se ver ificam desde o inic io, e que, 

até agora, nada fo i fe ito para reso lver essa s ituação. Quanto à questão dos 

actos de vandalismo refer idos pelo Senhor Vereador Francisco Xavier, que se 

têm detectado, não só no exter ior do centro, bem como no seu inter ior, tais 
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como, pequenos furtos e portas part idas, em sua opinião há que tentar 

so lucionar o problema junto da direcção, por forma a cr iar condições de 

segurança e de respeito pelo  espaço que é de todos. -----------------------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas interveio  para explicar que,  

relat ivamente ao problema das obras do Centro Náut ico, o Execut ivo já 

tomou as devidas dil igênc ias, nomeadamente contactos entre os Engenheiros 

da Câmara e o Empreiteiro responsável pela refer ida obra, no sent ido de se 

reso lver o problema defin it ivamente. Em relação ao problema da segurança e 

do vandalismo já estão a ser cr iadas condições, nomeadamente, a co locação 

de grades,  e outros mecanismos de modo a evitar o acesso ao inter ior. --------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para esclarecer a questão da 

TV Cabo do Grupo Desport ivo de Alcout im, refer iu que este é um problema 

do Grupo Desport ivo, que tem de ser resolv ido internamente, e que a Câmara 

não tem qualquer responsabil idade neste assunto. Relat ivamente à questão do 

vandalismo terá que exist ir,  por parte da direcção uma preocupação de 

so lucionar o problema para garant ir o bom funcionamento e dignif icação do 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------

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

---------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSIC O DE 

FARELOS E CLARINES – Aprovação do Projecto e Abertura de 

Concurso Público para a Empreitada: Foi 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, 

com vista à aprovação do Projecto de Execução do Abastecimento de Água e 

Saneamento Básico de Farelos e Clar ines, bem como a abertura do concurso  

público para a execução da empreitada. -------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para quest ionar a 

Câmara relat ivamente ao in ic io  do processo de expropr iação dos terrenos 

para e execução da refer ida empreitada, ao que o Senhor Presidente 

esclareceu, que o processo ainda não fo i in ic iado mas está em tempo, uma 

vez que o processo está no inic io e é muito moroso. ----------------------------- 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CES SÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO EM  

ALCOUTIM: Foi presente o processo referente ao concurso em epígrafe,  

conforme deliberação tomada pela Câmara na reunião de 12 de Março de 

2008. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Passou-se à abertura das propostas ver ificando-se os seguintes 

concorrentes: -------------------------------------------------------------------------

---------- Fernando Cavaco Faust ino, residente em Balurcos, com o valor  

mensal de € 505,50 (quinhentos e cinco euros e cinquenta cênt imos) ; ---------

---------- Rogério Mart ins Jacob, residente em Santa Justa, com o valor  

mensal de € 285,65 (duzentos e oitenta e cinco euros e sessenta e cinco  

cênt imos) ; -----------------------------------------------------------------------------

---------- Cidália Gonçalves Mestre, residente em Santa Justa, com o valor  

mensal de € 252,55 (duzentos e cinquenta e do is euros e cinquenta e cinco  

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

---------- Após apreciação das propostas apresentadas e a ver if icação de que 

as mesmas se encontram conforme o respect ivo processo de concurso, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a exploração do Bar da Praia 

Fluvia l do Pego Fundo ao concorrente Fernando Cavaco Faust ino, por ter 

apresentado a proposta mais elevada, no valor de € 505,50 (quinhentos e 

cinco euros e cinquenta cênt imos), tendo o concorrente que cumpr ir  

devidamente as regras expressas no caderno de encargos. -----------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL DE MARTIM LONGO: Foi 

presente uma proposta do acordo de co laboração em epígrafe, 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, que tem por object ivo a 

prestação de serviços de fis ioterapia, gratuitamente, à população do Concelho  

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

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

aprovar o refer ido acordo de colaboração. ----------------------------------------

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



 5

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

CARÊNCIADAS: Procº.nº.4/2008 – Requerente: Maria Marcelino 

Mulungo Nunes; Fo i presente uma informação da Técnica Super ior  

Assessora de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os 

efeitos legais, referente à atr ibuição de subsidio no valor de € 5.203,00 

(cinco mil duzentos e t rês euros) à Senhora D. Mar ia Marcelino Mulungo 

Nunes, res idente na localidade de Mart im Longo, Freguesia de Mart im 

Longo, para fazer face às despesas inerentes à construção de casa de banho, 

nos termos do art .º 5.º do capítulo II ,  do Regulamento para atr ibuição de 

apo ios económicos a famílias carenciadas,  do Município de Alcout im. -------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 5.203,00 (cinco mil duzentos e t rês euros) 

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

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

CARÊNCIADAS: Procº.nº.5/2008 – Requerente: Rodrigo Daniel Martins 

Faustino;  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 ibu ição de subsid io  no valor de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) ao Senhor Rodr igo Danie l Mart ins Faust ino, residente na 

localidade de Cortes Pereiras, da Freguesia de Alcout im, para suportar as 

despesas com a universidade, alo jamento, alimentação, carro adaptado, 

consu ltas e farmácia, 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 € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ---------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO; Foi presente o seguinte 

pedido de subsídio: ------------------------------------------------------------------ 

---------- FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE:  So lic itando um 

subsídio de € 3.600,00 (t rês mil e seiscentos euros) para fazer face às 

despesas inerentes à organização de eventos de convívio popular. ------------- 

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

conceder 50% do valor so lic itado, no montante de € 1.800,00 (mil e 
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oitocentos euros). --------------------------------------------------------------------

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

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

---------- PROMOÇÃO TURÍSTICA EXTERNA DO ALGARVE; Fo i 

presente uma comunicação da AMAL Grande Área Metropolitana do Algarve,  

no sent ido de atr ibuir  uma verba dest inada à promoção turíst ica externa do  

Algarve, para a ATA (Associação Tur íst ica do Algarve). -----------------------

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

atr ibuir  a verba de € 1.000,00 (mil euros)  à associação supra mencionada. ---

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO S OCIAL,  

PARA ALIENAÇÃO, NA ALDEIA DE VAQUEIROS – Concurso P úblico;  

Foi presente a informação nº 3/2008 referente ao assunto em epígrafe. --------

---------- A Câmara tomou conhec imento. -----------------------------------------

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

---------- 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:” CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEG O 

FUNDO EM ALCOUTIM”; “ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL DE MARTI M 

LONGO”; “ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS  

CARÊNCIADAS: Procº.nº.4/2008 – Requerente: Maria Marcelino 

Mulungo Nunes”; “ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A 

FAMILIAS CARÊNCIADAS: Procº.nº.5/2008 – Requerente: Rodrigo 

Daniel Martins Faustino”; “PEDIDOS DE APOIO FINANCE IRO: 

FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE”. ---------------- ---------------- 

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

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

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

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

acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnica 
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Super ior Assessora, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redig i,  e 

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

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 


