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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 01/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Janeiro de 2009 
 
 

---------- Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, 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 21/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 10 de Dezembro 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.º7) respeitante ao dia 13 de Janeiro, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.413.885,19 (um milhão 

quatrocentos e t reze mil o itocentos e oitenta e cinco euros e dezanove 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.067.175,21 (um milhão e sessenta e 

sete mil cento e setenta a cinco euros e vinte e um cênt imos) ; ------------------

---------- Operações Não Orçamentais -  € 346.188,27 (Trezentos e quarenta e 

seis mil cento e oitenta e oito euros e vinte e sete cênt imos). ------------------- 

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

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

Francisco Xavier interve io para demonstrar o seu desagrado pela dif iculdade 

que existe na sintonização de algumas estações de rádio na Vila de Alcout im,  

bem como da inexistência da venda de jornais. -----------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para esclarecer que 

relat ivamente ao problema da rádio contactou, por vár ias vezes, os 

responsáveis, no entanto, quando há quebras de energia o problema persiste.  

No que diz respeito à venda de jornais, existe de facto um problema com o  

fornecedor, mas que terá de ser reso lvido, pois no contrato de arrendamento  

do quiosque, existe uma cláusula que assegura a venda de jornais, caso o 

problema cont inue a persist ir,  há que tomar medidas relat ivamente ao  

contrato com o arrendatár io do quiosque. -----------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito in ic iou a sua intervenção desejando 

aos presentes bem como a todos os munícipes do concelho um Feliz Ano de 

2009. Alertou para avar ia existente no poço do Barranco do Vinagre. ---------

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

não ter conhecimento relat ivamente à avar ia, e que irá providenciar a sua 

reparação. Acrescentou que existem vár ios poços no conce lho, e que nem 

sempre a Câmara se apercebe das avar ias, pelo que agradece a informação. -- 

---------- O Senhor Vereador José Galr ito vo ltou a intervir para, mais uma 

vez, fazer menção aos constantes cortes de electr icidade que se têm vindo a 

ver if icar sempre que há uma alteração atmosfér ica, chuva ou vento, refer indo 
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que é urgente reso lver o problema defin it ivamente. ------------------------------

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

salientar que há de facto uma preocupação constante em reso lver o problema,  

e que o mesmo se ver if ica não só em Alcout im, mas em todo o Algarve,  

passando a reso lução do mesmo pelo reforço das linhas, e, segundo a EDP, já 

existe um pro jecto nesse sent ido. --------------------------------------------------

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

---------- CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM – PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADES – Requerente: Elisio Correia João & Fi lho, Lda.:  Fo i 

presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, referente ao assunto em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para 

todos os efeitos legais, no sent ido da dispensa de alguns pro jectos de 

especialidades, face ao t ipo de ut il ização do edifíc io. ---------------------------

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

emit ir  parecer  favorável à pretensão do requerente, nos termos e com os 

fundamentos constantes na refer ida informação. ---------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL PARA O ANO D E 2009; 

Fo i presente uma informação da Div isão de Acção Social,  Saúde e Educação, 

documento que aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais,  

contendo a l ista dos agregados que mereceram parecer  favorável,  com vista à 

atr ibuição do Cartão Socia l,  no per íodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2009, para efeitos do previsto no nº 3 do art igo 6.º do Regulamento 

Municipal de Atr ibuição do Cartão Social.  ----------------------------------------

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

aprovar a atr ibuição do Cartão Social aos agregados familiares constantes na 

refer ida informação. -----------------------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALCOUTIM ;  

Fo i 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 da ident if icação 

dos casos de surdez nos munícipes do concelho, acompanhamento e 
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t ransporte às clín icas da especialidade,  bem como à compart ic ipação dos 

custos inerentes à co locação de próteses audit ivas, sempre que estas sejam 

prescr itas pelo técnico especia lista. ------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Vereador Franc isco Xavier alertou para o facto do acordo 

de co laboração não especif icar a quem se dest ina, e que em sua opinião, este 

dever ia dir ig ir-se apenas a pessoas com fracos rendimentos. Opinião  

part ilhada pelo Vereador José Galr ito. ---------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente introduziu no refer ido protocolo a ind icação 

específ ica em que o mesmo apenas de dest ina a munícipes com fracos 

rend imentos. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 acordo de 

co laboração. --------------------------------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E ALCANCE – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE ALGARVIO;  Fo i presente uma 

proposta do acordo de colaboração 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, relat ivamente à t ransferênc ia para a 

Associação Alcance da quant ia de € 3.250,00 (t rês mil duzentos e cinquenta 

euros), para compart ic ipação da bo lsa do técnico afecto ao projecto da 

reco lha bibliográfica, inventar iação e catalogação do espólio dest inado à 

cr iação do Museu Dr. João Dias. ---------------------------------------------------

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO INTER-VIVOS;  Fo i presente uma 

proposta do protocolo em epígrafe, 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, relat ivamente à t ransferência para a Associação Inter-Vivos 

da quant ia de € 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta euros), para fazer  

face a despesas inerentes à vig ilância  (nadador-salvador) nas piscinas 
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munic ipais de Mart im Longo, bem como garant ir o regular funcionamento das 

infra-estruturas desport ivas munic ipais e do posto de Internet . ----------------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não partic ipou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do art igo 90 da le i n.º  

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

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

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A GRANDE ÁREA 

METROPOLITANA DO ALGARVE, AS CÂMARAS MUNICIPAIS DO 

ALGARVE E A ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DA DIABETES 

MELLITUS E APOIO AO DIABÉTICO DO ALGARVE;  Fo i presente uma 

minuta do protocolo em epígrafe, 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, relat ivamente à t ransferência de € 1.200,00 (mil e duzentos 

euros), por parte do munic ípio de Alcout im, para a AEDMADA Associação 

de Diabetes do Algarve, no âmbito do projecto “Apo io ao Diabét ico do 

Algarve”. ------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a refer ida minuta do protocolo. -------------------------------------------

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO;  Fo i presente uma 

proposta do Senhor Presidente, 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, com vista à tomada de uma decisão pelo execut ivo ao abr igo 

do disposto no art igo 2º do Regulamento de Fundos de Maneio aprovado pela 

Câmara Munic ipal.  -------------------------------------------------------------------

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

aprovar a const itu ição dos Fundos de Maneio  constante da refer ida 

informação. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

pedidos de apo io financeiro: -------------------------------------------------------- 
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---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Solic itando um subsidio  

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

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

atr ibuir  um subsídio no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros). ----------

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

---------- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS;  So lic itando um subsídio no  

montante de € 4.000,00 (quatro mil euros), no sent ido de permit ir completar  

o Plano de Act ividades e fazer face às despesas com diversas act ividades de 

escut ismo, em Alcout im. ------------------------------------------------------------

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

atr ibuir 50% do valor so lic itado no montante de € 2.000,00 (dois mil euros). 

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

---------- 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, desta 

fazendo parte integrante, com vista à atr ibuição de um subsídio no valor de € 

4.320,00 (quatro mil t rezentos e vinte euros) à Santa Casa da Miser icórdia de 

Alcout im, para fazer face às despesas com as aulas de tai-chi,  durante o ano 

de 2009. -------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier usou da palavra para d izer que 

apo ia a in ic iat iva, mas não concorda que seja l iderada pela Santa Casa, uma 

vez que esta não tem vocação para este t ipo de iniciat ivas. É da opinião que o 

Grupo Desport ivo de Alcout im tem mais vocação para tal.  ---------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, com um 

voto contra do Senhor Vereador Francisco Xavier, e uma abstenção do 

Senhor Vereador José Galr ito, aprovar a refer ida proposta. ---------------------

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

----------- ALMARGEM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL E AMBIENTAL DO ALGARVE;  So lic itando um subsidio no  

montante de € 1.378,88 (mil t rezentos e setenta e oito euros e oitenta e oito 

cênt imos) no âmbito da candidatura ao PO Algarve – Eixo  I.  -------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, atr ibuir à Associação 

Almargem um subsidio no montante de € 1.378,88 (mil t rezentos e setenta e 
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oito euros e oitenta e o ito cênt imos). ----------------------------------------------

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

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

--------- CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE FARELO S 

E CLARINES – Recurso Hierárquico:- Fo i presente uma informação do 

Gabinete Jur ídico da Câmara Munic ipal,  referente ao recurso hierárquico  

apresentado pelo concorrente Armindo Fernandes Gomes, Lda., a qual se dá 

por t ranscr ita para todos os efeitos legais,  referente ao assunto em epígrafe.--

---------- O Senhor Vereador José Galr ito  refer iu que por vezes, os cadernos 

de encargos são pouco object ivos, o que or ig ina reclamações dos 

concorrentes. ------------------------------------------------------------------------- 

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, indefer ir o recurso 

hierárquico interposto com base na informação do gabinete jur íd ico. ----------

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

--------- QUALIFICA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E 

DE PRODUTORES PARA A VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS  

PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES; 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, desta fazendo parte 

integrante, com o object ivo desta Câmara se associar à QUALIFICA e 

integrar essa Associação Nacional de Municíp ios e de Produtores 

Tradicionais Portugueses. -----------------------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, aprovar a refer ida proposta, 

bem como submeter à Assembleia Municipal nos termos e para efe itos do 

disposto da alínea b) do n.º 3 do art igo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção que lhe fo i dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----

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

---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E A GLOBALGARVE; Foi presente uma proposta de protocolo 

de cooperação entre o Município  de Alcout im, e a Globalgarve, a qua l se dá 

por t ranscr ita para todos os efeitos legais  e fica arquivada em pasta anexa à 
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presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista ao desenvo lvimento e 

gestão do Projecto “ Facturação Electrónica”. ------------------------------------

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

aprovar o refer ido protocolo de cooperação. --------------------------------------

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

---------- 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 segu intes deliberações 

tomadas na presente reunião:” ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL PARA 

O ANO DE 2009 ”; “ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE ALCOUTIM E ALCANCE – ASSOCIAÇÃO PARA O  

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE ALGARVIO”; “PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A 

ASSOCIAÇÃO INTER-VIVOS”; “CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE 

MANEIO”; “CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE FARELO S 

E CLARINES – Recurso Hierárquico”. ------------------------------------------

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

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

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

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

a presente acta, que va is 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 

 
 


