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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 06/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Março de 2008 
 
 

----------  Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e oito,  nesta Vila  

de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões,  reuniram-se, 

em reunião pública ordinária,  os membros da Câmara Municipal,  

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galrito,  José Carlos da Palma Pereira, Francisco Alho 

Xavier e Hugo Miguel Gago Barradas,  respectivamente Presidente e 

Vereadores do referido Órgão do Município,  cuja ordem de trabalhos f ica 

arquivada em pasta anexa.  ----------------------------------------------------------

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Verificando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara,  o Senhor Presidente declarou aberta  a 

reunião pelas quinze horas e t rinta 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  05/2008, da reunião pública 

ordinária realizada no dia 12 de Março de 2008, cujo texto foi previamente 

distribuído pelos membros presentes na mesma reunião.  ------------------------

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

aprovar a referida acta.  -------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria  (n.º58) respeitante ao dia 25 de Março, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  2.173.090,17 (dois milhões 

cento e setenta e três mil e noventa euros e dezassete cêntimos).---------------

----------  Operações Orçamentais - �  1.898.317,41 (um milhão oitocentos e 

noventa e oito mil t rezentos e dezassete euros e quarenta e um cêntimos); ----

---------- Operações Não Orçamentais - �  274.035,39 (duzentos e setenta e 

quatro mil  e t rinta e cinco euros e tr inta e nove cêntimos).----------------------

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

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

Francisco Xavier usou da palavra para solicitar informações quanto à pintura 

exterior do cemitério,  que não se encontra em boas condições.  O Senhor 

Vereador José Carlos Pereira interveio para explicar que a pintura ainda não 

foi efectuada porque o cemitério tem sido alvo de sucessivas obras de 

ampliação, e que neste momento se optou por efectuar um projecto de 

ampliação o que levou à paragem das obras em curso e que posteriormente, 

dada a complexidade da obra, poderá vir  a ser lançada uma empreitada para a 

sua execução. -------------------------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DAS REDES DE ABASTECIMENTO, 

SANEAMENTO E ETAR DE CORTES PEREIRAS – Substituição de 

caução e garantia bancária; Foi presente um pedido de substituição de 

caução e garantia bancária,  prestada pela firma Eduardo Pinto Contreiras & 

Filhos,  Lda. ,  referente à empreitada em epígrafe,  o qual está documentado 

com o parecer favorável da Divisão de Obras Planeamento e Gestão 

Urbanística.  --------------------------------------------------------------------------- 

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

autorizar a substituição do seguro de caução da Allianz nº9000/6714/90 no 

valor de �  2.795,63 e da garantia bancária do BPI nº .05/349/33057 do mesmo 

valor,  pelas garantias bancárias da Lisgarante n.º 2008.00117 e 2008.00118, 

nos termos da informação da Divisão de Obras,  Planeamento e Gestão 
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Urbanística.  ---------------------------------------------------------------------------

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

----------  LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – 

Pedido de prorrogação de prazo;  Foi  presente uma informação do gabinete 

jurídico,  referente ao pedido de prorrogação de prazo requerido pela firma 

Dandlen & Vasques,  Lda .  -----------------------------------------------------------

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

aprovar a prorrogação de prazo por 3 meses ao abrigo do disposto no n.º 4 do 

Regulamento Municipal do Loteamento na Zona Industrial de Alcoutim e nos  

termos da referida informação. -----------------------------------------------------

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE 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 verif icando-se que apenas 

apresentou proposta a seguinte concorrente: Lurdes Maria Noronha Martins, 

residente no Bairro do Rossio,  bloco 7 n.º 32 Alcoutim, com a quantia de �  

251.00 (duzentos e cinquenta e um euros).  ---------------------------------------- 

---------- Após apreciação da proposta apresentada e verificação de que a 

mesma se encontra em conformidade com o respectivo processo de concurso, 

a Câmara deliberou, por unanimidade,  adjudicar a exploração do quiosque à 

concorrente Lurdes Maria Noronha Martins,  nos termos da proposta 

apresentada.---------------------------------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DA REDE DE BIBLIOTECAS DO BAIXO 

GUADIANA;  Foi presente uma minuta do protocolo em epígrafe,  a qual se 

dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa 

à presente acta,  desta fazendo parte integrante,  no sentido da criação da Rede 

de Bibliotecas do Baixo Guadiana.  -------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para questionar se a 

Câmara Municipal de Mértola tinha sido contactada para fazer parte do 

referido protocolo,  ao que o Senhor Vereador Hugo Barradas respondeu que 
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não tinha sido feito nenhum contacto nesse sentido, mas que posteriormente 

iria ser feito.  -------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a minuta do referido protocolo.  -------------------------------------------

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

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

seguintes pedidos de subsídio: ----------------------------------------------------- 

----------  CENTRO DE APOIO AOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM (C.A.T): Solicitando subsidio no valor de �  

3.500,00 para fazer face às despesas inerentes à realização das suas 

actividades.  ---------------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de �  2.000,00 (dois mil euros).  ----------------- 

----------  ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solicitando subsídio,  no montante de �  1.000,00 (mil 

euros), para fazer face as despesas com a realização do II Passeio BTTrilhos  

Inter-Vivos 2008, a realizar no dia 30 de Março de 2008. -----------------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto,  por se considerar impedido nos termos do n.º  6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro.  -------------------------------------------------------------------------

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

conceder o subsídio de �  1.000,00 (mil euros).  ----------------------------------- 

----------  ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solicitando subsídio,  no montante de �  12.500,00 referente 

à 2ª Tranche de apoio financeiro para a época de Futsal 2007/2008. -----------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto,  por se considerar impedido nos termos do n.º  6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

conceder o subsídio de �  12.500,00 (doze mil e quinhentos euros).  ------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------  FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE GIÕES:  Solicitando um 

subsídio de �  39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos  euros) para fazer 

face às despesas referentes à aquisição de carrinha de nove lugares.  ----------- 

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

conceder 50% do valor solicitado, no montante de �  19.700,00 (dezanove mil 

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

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

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

----------  Não foram apresentados documentos neste ponto.  ---------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O Senhor Presidente da Câmara 

deu a palavra ao público,  tendo intervido o Sr.  José Alves Rocheta,  natural 

de Giões,  que iniciou a sua intervenção felicitando o Senhor Presidente pela  

forma democrática como dirigiu a reunião,  pelo trabalho que tem 

desenvolvido no concelho e,  em especial, pela condecoração honrosa que lhe 

foi atribuída pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Continuou, manifestando o seu desagrado relativamente a algumas situações 

relacionadas com terrenos pertencentes aos seus familiares,  sitos em 

Vaqueiros.  A primeira situação refere-se à criação,  na propriedade dos seus 

familiares, pela Associação de Caçadores do Barranco da Vaca, de uma Zona 

de Caça Municipal,  denominada Maria Galega,  sem  autorização quer dos 

proprietários quer do Concelho Cinegético Municipal.  Outra situação que o 

desagradou, da qual  tomou conhecimento através da consulta das actas no 

“site” da autarquia,  prende-se com o projecto denominado “Arranjo 

Paisagístico do Largo da Capela em Alçaria Queimada e Ajardinamento em 

Casa Nova” comparticipado no âmbito do “PROAlgarve”,  promovido pela 

Junta de Freguesia de Vaqueiros,  que se encontra integralmente implantado 

na propriedade dos seus familiares,  mais concretamente,  no artigo matricial 1 

da secção 47. -------------------------------------------------------------------------

----------  O Senhor Presidente interveio para informar que ao tomar 

conhecimento desta  situação falou com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vaqueiros e que este lhe transmitiu estar convencido que os 

proprietários do terreno não se opunham, nem colocavam qualquer obstáculo 

ao referido ajardinamento, daí ter avançado com a obra.  Referiu ainda que, 
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tratando-se de uma obra promovida pela Junta de Freguesia e financiada pela 

Comunidade Europeia,  considera ser essencial e urgente que o Senhor 

Presidente da Junta  de Freguesia entre  em contacto de imediato com os 

proprietários para resolução desta situação, porque apesar da Câmara ter 

comparticipado a obra,  este é um assunto que a transcende.  --------------------

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

explicar que faz parte do Concelho Cinegético Municipal e este órgão apenas  

emite parecer consultivo e não vinculativo.  Esclareceu que as Zonas de Caça 

Municipal nada têm a ver com a Câmara Municipal e que qualquer associação 

de caçadores ou proprietários as podem formar,  sem ser necessária a 

autorização dos proprietários dos terrenos para esse efeito.  ---------------------

----------  O Senhor José Alves Rocheta acrescentou que se existe um 

Concelho Cinegético é para ser ouvido, ao que o Senhor Vereador José 

Carlos Pereira respondeu, tal como mencionado anteriormente,  que o 

Concelho Cinegético apenas emite parecer consultivo e não vinculativo, 

pronunciando-se o mesmo sobre as potenciais candidaturas à constituição de 

Zonas de Caça.  -----------------------------------------------------------------------

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

---------- 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 referido artigo,   as seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião:  “EMPREITADA DAS REDES DE ABASTECIMENTO, 

SANEAMENTO E ETAR DE CORTES PEREIRAS – Substituição de 

caução e garantia bancária”; “LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL 

DE ALCOUTIM – Pedido de prorrogação de prazo”; “CONCURSO 

PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 

QUIOSQUE EM ALCOUTIM”; “PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: 

CENTRO DE APOIO AOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM (C.A.T); ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO 

NORDESTE ALGARVIO – INTER-VIVOS e FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE GIÕES”. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------  ENCERRAMENTO DA REUNIÃO :  -  E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas 

dezasseis horas e vinte e cinco minutos,  da qual,  para constar,  se lavrou a 

presente acta,  que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe 

da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, 

que a redigi,  e mandei lavrar.  -------------------------------------------------------

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

 

O Presidente          A Secretária 

 


