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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 05/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Março de 2008 
 
 

---------- Aos doze dias do mês de Março 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.º 04/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 27 de Fevereiro 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.º49) respeitante ao dia 11 de Março, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.937.067,57 (um milhão 

novecentos e t r inta e sete mil sessenta e sete euros e cinquenta e sete 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.685.406,68 (um milhão seiscentos e 

oitenta e cinco mil quatrocentos e seis euros e sessenta e o ito cênt imos) ; -----

---------- Operações Não Orçamentais - € 251.011,29 (duzentos e cinquenta e 

um mil onze euros e vinte e nove cênt imos).--------------------------------------

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

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

Galr ito usou da palavra para, refer indo-se à not íc ia publicada no Correio da 

Manhã, relat iva à acção de vandalismo que ocorreu no Pavilhão José Rosa 

Pereira, expressar a condenação de tal acto, e manifestar o seu 

descontentamento pelo facto dos vereadores da oposição não terem sido  

consu ltados na esco lha do nome atr ibuído ao pavilhão. --------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para prestar os esclarecimentos 

necessár ios, tendo refer ido que o assunto fo i mencionado em Reunião de 

Câmara e de Assemble ia Munic ipal,  e ju lgou que o nome atr ibuído era 

consensual, fina lizou lamentando igualmente que tal acto de vandalismo 

tenha ocorr ido. -----------------------------------------------------------------------

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

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

ÁGUA A CORTES PEREIRAS, SANTA MARTA, AFONSO VICENTE  E 

VASCÃO: Trabalhos a mais; Foi presente uma informação da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica a qual se dá por transcr ita para 

todos os efeitos legais, no sent ido de que sejam aprovados os t rabalhos a 

mais a preços contratuais num total de € 63.205,92 (sessenta e t rês mi l 

duzentos e cinco euros e noventa e do is cênt imos), e t rabalhos a menos num 

total de € 15.764,71 (quinze mil setecentos e sessenta e quatro euros e 

setenta e um cênt imos), correspondente a 10,26% da empreitada in ic ial,  bem 

como a minuta do contrato ---------------------------------------------------------- 
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---------- 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 os refer idos t rabalhos, nos termos da referida informação, bem como 

a minuta do contrato. ----------------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFICIO 

POLIVALENTE DE VAQUEIROS: Trabalhos a mais;  Fo i presente uma 

informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica a qual se 

dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais,  no sent ido de que sejam 

aprovados os t rabalhos a mais a preços contratuais num total de € 13.079,58 

(t reze mil e setenta e nove euros e cinquenta e o ito cênt imos), t rabalhos a 

menos num total de € 2.648,03 (do is mil seiscentos e quarenta e o ito euros e 

t rês cênt imos) e t rabalhos a mais imprevistos num total de € 12.103,20 (doze 

mil cento e t rês euros e vinte cênt imos), correspondente a 9,46% da 

empreitada inic ial,  bem como a minuta do contrato. -----------------------------

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

aprovar os refer idos t rabalhos no termos da refer ida informação, bem como a 

minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------

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

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

SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO DAS 

LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS 

DONAS: Prorrogação de prazo; Fo i presente um ped ido de prorrogação de 

prazo da empre itada em epígrafe, a qual se dá por transcr 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 desta Câmara 

Municipal,  no sent ido de ser aprovado o pedido de prorrogação do prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, tendo presente a justif icação técnica da 

f iscalização, emit ida no seu parecer, sendo: 75 dias (setenta e cinco) de 

prorrogação legal e 75 dias (setenta e cinco) de prorrogação graciosa. --------

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

conceder a prorrogação do prazo por 150 (cento e cinquenta) dias, sendo o 

prazo de execução da obra prorrogado até 09 de Agosto de 2008. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPREITADA DE LOTEAMENTO DE CATORZE FOGO S DE 

HABITAÇÃO SOCIAL EM MARTIM LONGO: Cancelamento de g arantia 

bancária; Foi presente uma informação da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica, relat iva ao cancelamento da garant ia bancár ia 

apresentada pela f irma Joaquim & Fernandes – Electric idade e 

Telecomunicações, Lda., referente à empreitada em epígrafe, uma vez que o  

parecer da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica é favorável,  

a Câmara, deliberou, por unanimidade mandar cancelar a garant ia bancár ia. --

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

---------- EMPREITADA DE LOTEAMENTO DE CATORZE FOGO S DE 

HABITAÇÃO SOCIAL EM MARTIM LONGO: Restituição de ca ução; Fo i 

presente um pedido de rest itu ição de caução referente ao projecto 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 € 384,07 (t rezentos e o itenta e 

quatro euros e sete cênt imos), referente a 10% de depósito de caução, à f irma 

Joaquim & Fernandes – Electr ic idade e Telecomunicações, Lda. ---------------

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

---------- EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO S DA 

ALDEIA DE GIÕES, AFONSO VICENTE E PEREIRO: Substitu ição de 

caução; Fo i presente um pedido de subst itu ição de caução prestada pela 

f irma José de Sousa Barra & Filhos, Lda., 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 o reembolso à refer ida f irma da importância de € 3.861,46 (t rês mi l 

o itocentos e sessenta e um euros e quarenta e seis cênt imos), referente a 5% 

de reforço de caução, nos termos da informação da Div isão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbaníst ica. -------------------------------------------------

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

---------- LOTEAMENTO INDUSTRIAL – Notificação aos adquirentes 

para apresentação de projecto: Caducidade do prazo; Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, referente ao assunto em epígrafe, a qual se dá 
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por t ranscr ita para todos os efeitos legais  e fica arquivada em pasta anexa à 

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

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

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

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLU VIAL DO 

PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: Abertura de concurso;  Fo i presente o 

caderno de encargos e programa de concurso respeitante ao assunto em 

epígrafe, com vista à sua apreciação para efeitos de abertura do respect ivo  

concurso público. --------------------------------------------------------------------

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

aprovar os documentos em apreço e determinar a abertura do respect ivo 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------

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

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS; 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, no sent ido de ser concedida 

uma compart ic ipação no montante de € 11.400 (onze mil e quatrocentos 

euros), correspondente a 50% do custo da aquisição de viatura de 9 lugares. -

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

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

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

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

CARÊNCIADAS: Procº.nº.3/2008 – Requerente: Maria Isabel; 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 um subsídio no valor de € 505,32 (Quinhentos e cinco euros e 

t r inta e do is cênt imos), à Senhora D. Mar ia Isabel, residente na localidade de 

Pão Duro, Freguesia do Vaqueiros, para pagamento de medicamentos de 

doença de Alzheimer, 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. -------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

atr ibuir  subsídio no valor de € 505,32 (Quinhentos e cinco euros e t r inta e 

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

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

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

seguintes ped idos de subsídio : ------------------------------------------------------

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE MARTINLONGO: Solic itando um 

subsídio de € 4.574,47 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro euros e 

quarenta e sete cênt imos) para fazer face às despesas referentes à aquisição 

de so ftware informát ico. -----------------------------------------------------------         

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

conceder 50% do valor so lic itado, no montante de €2.287,24 (do is mil 

duzentos e oitenta e sete euros e vinte e quatro cênt imos) ----------------------

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

Solic itando subsídio, no montante de € 25.482,77 (vinte e cinco mil 

quatrocentos e oitenta e do is euros e setenta e sete cênt imos) para fazer face 

às despesas inerentes às novas instalações da TV Cabo bem como às 

mensalidades das mesmas. ----------------------------------------------------------

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

por unanimidade, atr ibuir o refer ido subsídio. ------------------------------------

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A REGIÃO DE 

TURISMO DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM; Foi presente 

uma proposta do protocolo em epígrafe, 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, no sent ido de ser concedida uma compart ic ipação 

no montante de € 5.000 (cinco mil euros), para fazer face às despesas 

inerentes à realização da 30ª edição do FIMA – Festival Internacional de 

Música do Algarve. ------------------------------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, aprovar o refer ido  
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protocolo. -----------------------------------------------------------------------------

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

---------- 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: “EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO DAS 

LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS 

DONAS: Prorrogação de prazo”;  “LOTEAMENTO INDUSTRIA L – 

Notificação aos adquirentes para apresentação de projecto: Caducidade 

do prazo”; “CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FL UVIAL 

DO PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: Abertura de concurso”; ”  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARÊNCIADAS: Procº.nº3/2008 – Requerente: Maria Isabel”;  

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A REGIÃO DE TURISMO  

DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM”.------------- --------------

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

---------- 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 e cinco minutos, da qual,  para constar, se lavrou a 

presente acta, que vais ser assinada pe lo 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 

 


