
 1

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 13 de Maio de 2009 
 
 

---------- Aos t reze dias do mês de Maio  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 09/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 22 de Abr il de 2009,  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.º89) respeitante ao dia 12 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.952.530,67 (um milhão 

novecentos e cinquenta e do is mil quinhentos e t r inta euros e sessenta e sete  

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.590.808,20 (um milhão quinhentos e 

noventa mil o itocentos e oito euros e vinte cênt imos) ; --------------------------

---------- Operações Não Orçamentais -  € 360.664,15 (Trezentos e sessenta  

mil seiscentos e sessenta e quatro euros e quinze cênt imos). -------------------- 

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

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

Galr ito interveio  para obter informações relat ivamente à questão da 

sinalização abordada na reunião de 22 de Abr il.  Cont inuou a sua intervenção 

mencionando a existência de tampas de esgoto soltas na Rua D. Sancho II. 

Fez ainda uma chamada de atenção relat ivamente às casas de banho públicas 

do cais de Alcout im, no sent ido de serem melhoradas as condições de 

ut il ização. -----------------------------------------------------------------------------

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

esclarecer que a questão da sina lização já está a ser reso lvida. No que diz 

respeito às tampas de esgoto e às casas de banho irão ser tomadas as medidas 

necessár ias para so lucionar o problema. -------------------------------------------

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

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

Venda dos lotes 3 e 4 – Rati ficação da acta de negociação:  Foi presente a 

acta de negociação referente ao assunto em epígrafe,  da reunião dos membros 

da Comissão, realizada a 29 de Abr il de 2009 para efeitos de rat if icação. ----- 

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

rat if icar a refer ida acta de negociação. --------------------------------------------

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

---------- LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTI M – 

LOTES 2, 9, 10, 13, 15, 17, 18 – Abertura de Concurso para venda: Fo i 

presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcr ita para 
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todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, referente ao assunto em epígrafe, com vista à 

abertura de concurso público para a venda dos lotes disponíve is,  

nomeadamente, os lotes números 2, 9, 10, 13, 15, 17 e 18 do respect ivo 

Loteamento da Zona Industr ial de Alcout im. --------------------------------------

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

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

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

---------- EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DA PONTE – CAIS DE 

ALCOUTIM PARA ACOSTAGEM DE UM NAVIO CRUZEIRO DE 150 0 

TONELADAS – Ratificação da suspensão e reinicio do concurso: Foi 

presente o processo em apreço, para rat if icação, das actas referentes ao 

assunto em epígrafe, datadas de 20 e 23 de Abr il do presente ano. ------------- 

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

rat if icar as refer idas actas. ----------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DA PONTE – CAIS DE 

ALCOUTIM PARA ACOSTAGEM DE UM NAVIO CRUZEIRO DE 150 0 

TONELADAS – Ajuste Directo : O assunto fo i ret irado. A proposta da 

ret irada deste ponto fo i aprovada por unanimidade -------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO AÇUDE JUNT O À 

PONTE DA ALCARIA COVA – Adjudicação Definit iva:  Fo i presente uma 

informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica com vista 

à adjudicação defin it iva da empreitada em ep igrafe e a aprovação da minuta 

do contrato, bem como a informação onde consta que não foram apresentadas 

reclamações pelo interessados da decisão de adjudicar à firma Construções 

Aquino & Rodr igues, S.A, conforme despacho datado de 26 de Julho de 2007,  

pelo valor da sua proposta de € 137.354,50 (cento e t r inta e sete mil 

t rezentos e c inquenta e quatro euros e cinquenta cênt imos), ao qual acresce 

IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 90 (noventa) dias. -------------------- 

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

adjudicar a empreitada em apreço à empresa supra mencionada, nos termos e 

condições atrás refer idas, bem como aprovar a minuta do respect ivo contrato, 
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que fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DO LABORATO : 

Solic itando um subsíd io, para fazer face às despesas com a XV festa popular  

a realizar nos dias 10 e 11 de Julho de 2009. ------------------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). -------

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

---------- SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL:  Fo i presente 

uma informação do Serviço de Protecção Civ il relat iva à necess idade de 

prestar co laboração aos Bombeiros Vo luntários de Alcout im com a atr ibuição 

de um subsídio  diár io  para o pessoal que faz o serviço de grupo de pr imeira 

intervenção, durante a época de fogos. --------------------------------------------

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

conceder um subsídio à Associação Humanitár ia dos Bombeiros Vo luntár ios 

de Alcout im de € 19 (dezanove euros) diár ios por elemento que realize os 

ECIN (Equipa de Combate a Incêndios)  e os ELAC (Equipa Logíst ica de 

Apo io ao Combate), num total de € 30.970,00 (t r inta mil novecentos e setenta 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

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

---------- CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE: Solic itando um subsídio  

no valor  de € 10.000,00 (dez mil euros) para fazer face às despesas inerentes 

à realização da “Baja Terras d’el Rei”  e ao “Rali de Mart im Longo”, que 

t iveram como centro nevrálg ico o Concelho de Alcoutim. ----------------------- 

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

conceder 50% do valor so lic itado, designadamente € 5.000,00 (cinco mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: Solic itando subsídio  

para aquisição de máquina fotocopiadora, no valor de € 3.680,22 (t rês mi l 

seiscentos e o itenta euros e vinte e do is cênt imos). ------------------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder 50% do valor  so lic itado, designadamente € 1.840,11 (mil o itocentos 

e quarenta euros e onze cênt imos). -------------------------------------------------

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: Solic itando subsídio  

no valor de € 661,50 (seiscentos e sessenta e um euros e cinquenta cênt imos), 

para fazer face a despesas de alimentação inerentes à marcha – passeio  

regional realizada em 08 de Março de 2009. --------------------------------------

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

conceder o subsídio no valor de € 661,50 (seiscentos e sessenta e um euros e 

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

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

---------- ESCOLA BÁSICA 2, 3 D. JOSÉ – VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO:  So lic itando um subsíd io no montante de € 300,00 (trezentos 

euros) para fazer face a despesas inerentes a v isita de estudo de uma turma 

do 8º ano, aos Açores - I lha das Flores e do Corvo, no âmbito de um pro jecto 

de intercâmbio cultural.  -------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 300,00 (t rezentos euros). ---------------

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

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

---------- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÃO /  Requ erente:  

Junta de Freguesia de Alcoutim: Foi presente uma informação da Div isão 

de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao assunto em epígrafe,  

sendo a pretensão do requerente levar a efeito a reabil itação e adaptação de 

um ed ifíc io, dest inado à Sede da Junta de Freguesia de Alcout im, sito em 

Alcout im, na Rua do Caminho Velho, freguesia de Alcout im. ------------------ 

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

emit ir parecer favorável, de acordo com os condicionantes constantes na 

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

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  Não se realizaram intervenções. ------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- 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: “PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: CENTRO 

RECREATIVO E CULTURAL DO LABORATO - SERVIÇO MUNICIP AL 

DE PROTECÇÃO CIVIL - CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE -  

JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS - ESCOLA BÁSICA 2, 3 D.  

JOSÉ – VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – ALTERAÇÃO / Requerente: Junta de Freguesia 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 t r inta minutos, da qual,  para constar, se lavrou a presente 

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

Super ior, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redigi,  e mandei lavrar. --

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

 

     O Presidente          A Secretár ia 

 
 


