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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 17/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Outubro de 2008 
 
 

---------- Aos oito dias do mês de Outubro de dois 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.º16 /2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 24 de Setembro 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.º192) respeitante ao dia 07 de Outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.273.684,28 (um milhão 

duzentos e setenta e t rês mil seiscentos e oitenta e quatro euros e vinte e o ito  

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

---------- Operações Orçamentais - € 891.000,41 (o itocentos e noventa e um 

mil euros e quarenta e um cênt imos) ; ----------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 381.820,25 (t rezentos e oitenta e 

um mil o itocentos e vinte euros e vinte e cinco cênt imos).-----------------------

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

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

Galr ito interveio  para so lic itar ao Senhor Presidente a informação relat iva 

aos valores dispendidos nas festas de Alcout im, ao que o Senhor Presidente 

respondeu que os valores f inais ainda não estão disponíveis. Cont inuou a sua 

intervenção refer indo ter t ido conhecimento de que um muníc ipe enviou uma 

carta à Câmara Municipal,  recepcionada em 31 de Julho  de 2007, so lic itando 

um esclarec imento, a qual, até à presente data, não fo i objecto de qualquer  

resposta. O Senhor Presidente interveio  para esclarecer que este assunto 

estava a ser devidamente acompanhado pelo jur ista e pela secção de obras e 

que t inham sido realizadas algumas reuniões com vista à reso lução do 

problema. -----------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier usou da palavra reportando-se 

à cédula desport iva mencionada na Agenda Cultural para refer ir que acha 

car icato que se promova a prát ica de act iv idades desport ivas alic iando os 

part ic ipantes com um prémio anual quando, em sua opinião, as pessoas 

devem ser alic iadas à prat ica desport iva pelo benefic io que daí advém para a 

sua saúde. -----------------------------------------------------------------------------

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

cédula desport iva não é uma in ic iat iva inovadora desta Câmara e que tem 

como object ivo pr incipal promover a prát ica do desporto pelo benefício que a 

mesma const itu i para a saúde. ------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra para 
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reafirmar que a cédula desport iva vem na sequência do que é prat icado por 

outros municíp ios, sendo uma forma de incent ivar os munícipes à prat ica do  

desporto, e que apenas deve ser  visto como tal.  ----------------------------------

---------- O Senhor Presidente vo ltou a intervir refer indo que o importante é 

cr iar as cond ições necessár ias para a prát ica do desporto no concelho e 

incent ivar as pessoas neste sent ido, se o prémio é um jantar ou não, é uma 

questão que não é importante. ------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra para refer ir,  que 

provavelmente o prémio fina l a atr ibu ir  pela cédula desport iva irá ser um 

jantar e que, se assim for, gostar ia de ser  convidado. Cont inuou a sua 

intervenção refer indo que não entende o mot ivo pelo qual não é convidado 

para os jantares promovidos pela autarquia e realizados aquando das visitas 

culturais, para os idosos do concelho, à Vila de Alcout im, o que o leva a 

concluir que estes jantares se dest inem a fazer campanha eleitoral,  caso  

contrár io a oposição ser ia convidada. ----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra para refer ir  

que o Senhor Vereador José Galr ito fo i convidado para um almoço no monte 

do Marmeleiro, ao qual não compareceu, tendo nesse caso perdido uma 

oportunidade de fazer campanha ele itoral,  ao que o Senhor Vereador José 

Galr ito respondeu que faz campanha no Marmele iro todos os dias. ------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira cont inuou a sua intervenção 

refer indo que se o object ivo do Senhor Presidente fosse fazer campanha 

eleitoral,  não teria convidado os Senhores Vereadores da oposição para a 

entrega das medalhas nem para discursar no dia do Municíp io. Para fina lizar  

a sua intervenção, informou que a RTA (Região de Tur ismo do Algarve)  

promoveu a atr ibuição dos “Prémios Algarve Maximus” que visam dist inguir  

d iversas personalidades do Algarve, sendo o Senhor Presidente um dos 

nomeados, manifestou desejo que o prémio lhe fosse atr ibuído porque ser ia 

mais um mot ivo de prest ig io e reconhecimento do mérito do Senhor 

Presidente e que ser ia importante que a oposição também o reconhecesse. ----

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

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

SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DA ETAR DO PESSEGUEIRO – 

Cancelamento de garantias bancárias; Fo i presente uma informação da 
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Divisão de Obras, P laneamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao 

cancelamento das garant ias bancár ias apresentadas pela f irma Construções 

Aquino & Rodr igues, S.A, referente à empreitada em epígrafe. ----------------

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 30.62031.6850, no valor de € 

22.321,21 (vinte e do is mil t rezentos e vinte e um euros e v inte e um 

cênt imos), emit ida pelo Banco Totta & Açores, S.A., e n.º 30.66499.0850, no 

valor de € 22.321,21 (vinte e do is mil t rezentos e vinte e um euros e vinte e 

um cênt imos), emit ida pe lo Banco Totta & Açores, S.A. ------------------------

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

---------- PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCOUTIM NA  

ASSEMBLEIA GERAL DA ENTIDADE REGIONAL DO TURISMO DO  

ALGARVE; Foi presente uma comunicação da RTA – Região de Turismo do 

Algarve, formulando convite no sent ido da part ic ipação do Munic ípio de 

Alcout im, na Assemble ia Geral da Ent idade Regional de Tur ismo do Algarve,  

de acordo com o previsto no art igo 7º do Decreto – Lei 67/2008 de 10 de 

Setembro. -----------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a part ic ipação do Munic ípio, como membro fundador na Assembleia 

Geral da Ent idade Regional do Turismo do Algarve, sendo representado, pelo  

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2 do Art igo 7º da Portar ia nº. 

936/2008, de 20 de Agosto. ---------------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – Pro jecto 

“Vamos apanhar o Teatro” – Temporada 2008/2009; Fo i presente uma 

minuta do protocolo que tem por objecto regular  a cooperação a estabelecer  

entre a Grande Área Metropolitana do Algarve (AMAL) e as Câmaras 

Municipais do Algarve no âmbito da compart ic ipação financeira ao projecto “ 

Vamos Apanhar o Teatro”, a qual se dá por t ranscr ita 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 a minuta do refer ido protocolo, que prevê uma compart ic ipação, por 

parte da Câmara Municipal no montante de € 2.452,44 (do is mil quatrocentos 
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e cinquenta e do is euros e quarenta e quatro cênt imos). -------------------------

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

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

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

---------- PROVERE – ECOTURISMO NO INTERIOR DO ALGA RVE E 

COSTA VICENTINA ; Fo i presente uma comunicação da AMAL Grande 

Área Metropolitana do Algarve, no sent ido da atr ibuição, pelos municípios 

que integram o programa em epígrafe, de uma verba dest inada a apo iar a 

contrapart ida f inanceira nacional. --------------------------------------------------

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

atr ibuir a verba de € 1.378,88 (mil t rezentos e setenta e oito euros e oitenta e 

oito cênt imos) à associação Almargem, ent idade promotora do programa. ---- 

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

---------- GDA – GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM:  Solic itando um 

subsídio no montante de € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros) para 

fazer face às despesas inerentes à prát ica de canoagem. ------------------------- 

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

conceder 50% do valor  so lic itado, no montante de € 8.750,00 (o ito mil 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------

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

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

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

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICIPIO – 1º FASE – 

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. -----------------------------------------------

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

---------- RECONSTRUÇÃO – HABITAÇÃO FAMILIAR / Requ erente:  

Eduarda Maria de Macedo Osório Trindade e Lima; Fo i presente uma 
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informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente 

ao processo em epígrafe, a qua l se dá por t ranscr ita para todos os efeitos 

legais, tendo em vista a aprovação dos projectos de especia lidades. ---------- 

Posto o assunto á votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 

projectos de espec ialidades, nos termos da refer ida informação. ---------------

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

---------- PLANO NACIONAL DE LEITURA;  Fo i presente uma proposta do 

Senhor Presidente, 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 atr ibuir às Esco las Básicas Integradas de Alcout im e Mart im 

Longo, o montante de € 200.00 (duzentos euros), respect ivamente, no âmbito  

do Plano Nacional de Leitura. ------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Clar ines, que começou a sua intervenção mostrando o seu desagrado 

relat ivamente à construção de um muro em frente à sua habitação, situação 

essa que fo i comunicada à Câmara e até ao momento ainda não obteve 

qualquer resposta. Cont inuou refer indo que gostaria que esta questão fosse 

reso lvida o mais rapidamente possível,  sob pena de ter de recorre a outros 

meios. ---------------------------------------------------------------------------------

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

---------- 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: “PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCOUTIM NA 

ASSEMBLEIA GERAL DA ENTIDADE REGIONAL DO TURISMO DO  

ALGARVE”; “PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO - PROVERE – 

ECOTURISMO NO INTERIOR DO ALGARVE E COSTA VICENTINA  -  

GDA – GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM”; “COORDENAÇÃO D E 

SEGURANÇA – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA D O 



 7

MUNICIPIO – 1º FASE – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde”. ---

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

---------- 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 ass inada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 

Div isão Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcout im, que a 

redigi,  e mandei lavrar. --------------------------------------------------------------

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

O Presidente          A Secretár ia 

 


