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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 06/2009 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 11 de Março de 2009 
 
 

---------- Aos onze dias do mês de Março de do is 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 5/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 25 de Fevereiro de 2009, cujo texto fo i 

previamente distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ---------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Car los Pereira, por não ter estado 

presente na refer ida reunião, aprovar a refer ida acta. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  

T-dois da Tesourar ia (n.º46) respeitante ao dia 10 de Março, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.091.216,46 (do is milhões 

e noventa e um mil duzentos e dezasseis euros e quarenta e seis cênt imos). --

---------- Operações Orçamentais - € 1.732.853,02 (um milhão setecentos e 

t r inta e do is mil o itocentos e cinquenta e t rês euros e do is cênt imos); ---------

---------- Operações Não Orçamentais - € 357.303,52 (Trezentos e cinquenta e 

sete mil t rezentos e três euros e cinquenta e dois cênt imos). -------------------- 

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

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

Francisco Xavier, interveio para refer ir que o Senhor Pres idente dever ia ter  

informado os Vereadores, que era intenção da Câmara, proceder à 

t ransformação de um autocarro para cinema it inerante. Em sua opinião, se 

fosse há cinquenta anos atrás far ia sent ido, mas nos tempos que correm acha 

desnecessár io, é como se vo ltasse atrás no tempo. -------------------------------

---------- O Senhor Presidente interve io  para mencionar que discorda da 

opinião do Senhor Vereador Francisco Xavier, po is o nosso concelho é muito 

disperso, e este cinema it inerante não é pioneiro, pois durante anos já exist iu 

cinema it inerante no concelho, e resultou. Desta forma estamos a facultar a 

todos a oportunidade de poder usufruir deste serviço, já que de há alguns 

anos a esta parte, a divisão de cultura desta câmara se desloca pelo concelho  

para passar cinema, mas apenas em algumas localidades, uma vez que nem 

todos os montes têm uma sala para o efe ito. -------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CM 1057 EM BALURCOS – ENT RE 

A EN 122 E EN 124 – Substituição de Caução; Foi presente um pedido de 

subst itu ição de caução prestada pela f irma José de Sousa Barra & Filhos,  

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 € 12.819,63 (doze 

mil o itocentos e dezanove euros e sessenta e t rês cênt imos), nos termos da 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ----------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 

CONCELHO – Intenção de Adjudicação; Foi presente uma informação da Div isão 

de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, referente ao assunto em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, manifestar a intenção de 

adjudicar a empreitada supra mencionada à Firma António  M. Poucochinho,  

Lda, pelo preço de € 600.705,20 (seiscentos mil setecentos e cinco euros e 

vinte cênt imos) pelo prazo de 12 (doze) meses, nas condições da proposta 

apresentada, uma vez que a empresa Imosoudos, S.A., c lassif icada em 1º  

lugar so lic itou a desvinculação da sua proposta ao abr igo da cláusula 18 do 

Programa de Concurso e do art .º 104 do RJEOP. ---------------------------------

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

---------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – Req: Rosaria Cavaco 

Teixeira Baptista / Alcoutim; Foi presente um requer imento de Rosar ia Cavaco 

Teixeira Bapt ista so lic itando a alienação de uma parcela de terreno com a 

área de 1,20 m2 ocupada pelo abr igo de garrafas de gás da Hospedar ia 

(Processo nº. 23/2006), na parte t raseira do edifício, junto à barreira da EM 

507. ------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a alienação de parcela de terreno com a área de 1,20 m2, pe lo preço  

de € 12,98 (doze euros e noventa e o ito cênt imos), sendo o preço por m2 de € 

10,82 (dez euros e oitenta e do is cênt imos). --------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTATÍSTICA E O MUNICIPIO DE ALCOUTIM;  Fo i presente uma 

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

relat ivamente ao protocolo em epígrafe , que visa a cooperação entre o 

Inst ituto Nacional de Estat íst ica e o Municíp io de Alcout im em pro jectos de 

interesse público, nomeadamente o apoio à elaboração da infra-estrutura 

geográfica de suporte à realização do XV recenseamento geral da população e 

ao V recenseamento geral da habitação. -------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, aprovar o refer ido  
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protocolo. -----------------------------------------------------------------------------

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

---------- ALIENAÇÃO DE CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL, NA 

ALDEIA DE VAQUEIROS – Lista Definitiva;  Foi presente a lista defin it iva 

referente à alienação de cinco fogos de habitação social,  na aldeia de 

Vaqueiros, com vista à sua aprovação. --------------------------------------------

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

aprovar a refer ida l ista. -------------------------------------------------------------

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

---------- CONTRATO DE ADESÃO À AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS DO  

ESTADO; Fo i presente uma minuta do contrato 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, que tem por object ivo a adesão 

ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) na qualidade de ent idade 

compradora vo luntár ia, bem como a regulação das relações entre as partes. --

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

aprovar o refer ido contrato. ---------------------------------------------------------

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

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

E A JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO; 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 f ica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, que tem por object ivo o financiamento em 50% da 

aquisição de uma viatura de 9 lugares para a junta de Freguesia de Mart im 

Longo. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Car los Pereira salientou o facto 

do orçamento aprovado para a aquisição da viatura, não ser o mais baixo,  

pois em reuniões anter iores f icou assente que prevalecer ia o orçamento de 

menor valor. --------------------------------------------------------------------------

---------- Os Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier, refer iram 

que de facto essa questão fo i assumida,  mas que poster iormente já foram 

aprovados acordos de co laboração, com orçamentos que não eram os mais 

baixos. --------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito refere que o Senhor Vereador José 

Car los Pereira está a ser irredut ível relat ivamente a esta questão. ------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, com um 

voto contra, do Senhor Vereador José Car los Pereira, aprovar o refer ido  

acordo de co laboração, e a respect iva compart ic ipação de 50% do valor total 

da viatura, designadamente € 11.875,00 (onze mil o itocentos e setenta e 

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

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Car los Pereira apresenta uma 

declaração de voto, que se passa a t ranscrever: “ Acordo de colaboração entre 

o Munic ípio de Alcout im e a Junta de Freguesia de Mart im Longo”:  

Considerando que, por proposta dos Vereadores do Part ido Socialista,  

Câmara Municipal aprovou que, sempre que fosse so lic itado apo io para 

aquisição de qualquer equipamento, o valor a atr ibuir  será de 50% do 

orçamento com menor valor ; Considerando que segundo a proposta do PS é 

necessár io a apresentação de mais do que um orçamento; Considerando que 

este cr itér io  já fo i t ido em consideração para outras ent idades; Considerando 

que o orçamento mais baixo é o da Renault  Portuguesa no valor de 20.970 €; 

Embora estando de acordo com a atr ibuição de verba para aquis ição do 

equipamento, considero que o subsidio a aprovar  deverá ser de 10.485 €,  e 

não de 11.875 €. Por tal facto voto contra. Alcout im 11 de Março de 2009.”--

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

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

E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIO S DE 

ALCOUTIM; Foi presente uma proposta do acordo de colaboração 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, 

com vista a dar cont inuidade à prestação de serviços de f is ioterapia no  

concelho de Alcout im. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA – Req: Associação de 

Solidariedade Social, Cultura, Desporto e Arte dos Balurcos; O assunto fo i ret irado. 

A proposta da ret irada deste ponto fo i aprovada por unanimidade. -------------

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

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

pedidos de apo io financeiro: -------------------------------------------------------- 
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---------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS; So lic itando um subsídio  para fazer  

face às despesas inerentes à organização da festa da Maia a realizar no dia 30 

de Maio. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------- CASA DO ALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO;  Fo i 

presente uma comunicação da AMAL Comunidade Intermunicipal do  

Algarve, no sent ido de atr ibuir um subsídio à Casa do Algarve, no sent ido de 

contr ibuir para que esta ent idade usufrua das devidas instalações para 

prosseguir com os seus object ivos. -------------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, atr ibuir um subsídio no  

valor de € 1.875,00 (mil o itocentos e setenta e cinco euros) à Casa do  

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------

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

---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM; Solic itando 

um subsídio  no valor de € 30.000,00 (t r inta mil euros), para fazer face às 

despesas com a realização do plano de act iv idades para o ano de 2009. -------

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

atr ibuir  um subsídio  no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros) à Santa Casa 

da Miser icórdia de Alcout im. -------------------------------------------------------

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

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

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

PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: Abertura de concurso;  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 apreciação do caderno de encargos e programa 

de concurso respeitante ao assunto em epígrafe, 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 



 7

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

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

---------- ADAPTAÇÃO DA PONTE – CAIS DE ALCOUTIM PARA 

ACOSTAGEM DE UM NAVIO CRUZEIRO DE 1500 TONELADAS 

Aprovação do projecto de execução;  Foi presente uma informação da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, acompanhada do  

projecto de execução, orçamento e programa de concurso, respeitante ao 

assunto em epígrafe para aprovação do projecto supra-mencionado. -----------

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

aprovar os documentos em apreço, bem como, a abertura do concurso público 

para a execução da empreitada em epígrafe, nos termos da informação da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ---------------------------

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

---------- TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS – PROPOSTA DA BANCADA DO PS; Foi presente uma 

proposta dos Senhores Vereadores da bancada do PS, referente ao assunto 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. ----

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

votos contra do Senhor Presidente, do Senhor Vereador José Car los Pereira e 

do Senhor Vereador Hugo Barradas não aprovar a refer ida proposta. ----------

----------- Neste ponto a bancada do Part ido Social Democrata apresenta uma 

declaração de Voto, que se passa a t ranscrever: “Declaração de Voto: 

Considerando que o tarifár io de abastecimento de água, t ratamento de águas 

residuais e reco lha de resíduos só lidos urbano, aprovado em reunião de 09 de 

Julho de 2008, fo i e laborado com base na Lei n.º 12/2008 – serviços públicos 

essenc iais, na Lei da Água e na Lei das Finanças Locais; Considerando que a 

Lei da Água n.º 58/2005 refere que a po lit ica de preços deve contr ibuir para 

a ut il ização efic iente da água, devendo ser t ido em conta o pr incíp io do  

ut il izador/pagador; Considerando que a Lei das Finanças Locais (Lei n.º  

2/2007 art .º 16 n.º 1), refere que os preços e demais instrumentos de 

remunerações a f ixar pelos Munic ípios relat ivos aos serviços prestados e aos 

bens fornecidos em gestão directa pelas unidades orgânicas municipais ou 

pelos serviços munic ipalizados, não devem ser inferiores aos custos directa e 
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indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com o 

fornecimento de bens; Considerando que a Lei das Finanças Locais (art .º 16 

nº. 3 e 4), refere que os municípios devem cobrar preços nos termos de 

Regulamento Tarifár io a aprovar, referente às act ividades de exploração de 

sistemas municipais de abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais e gestão de resíduos só lidos; Considerando que o refer ido tar ifár io  

fo i elaborado com base num estudo económico ; Considerando que embora 

não concordando com a Lei das Finanças Locais, que obr iga a todas estas 

imposições, não podemos deixar de a cumpr ir ; Considerando que a proposta 

do Part ido Socialista não respeita a legis lação em vigor, não é sér ia, baseia-

se em pressupostos errados e ment irosos, é demagógica e que visa 

pr incipalmente aspectos eleitoralistas; Votamos contra! Alcout im, 11 de 

Março de 2009. A Bancada do Part ido Social Democrata.” ----------------------

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

---------- 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:  “EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CM 

1057 EM BALURCOS – ENTRE A EN 122 E EN 124 – Substituição de 

Caução”; “EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS  

PAÇOS DO CONCELHO – Intenção de Adjudicação”; “ALIE NAÇÃO DE 

CINCO FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL, NA ALDEIA DE 

VAQUEIROS – Lista Definit iva”; “CESSÃO DE EXPLORAÇÃ O DO BAR 

DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: Abertur a de 

concurso”; “ADAPTAÇÃO DA PONTE – CAIS DE ALCOUTIM P ARA 

ACOSTAGEM DE UM NAVIO CRUZEIRO DE 1500 TONELADAS 

Aprovação do projecto de execução”. --------------------------------------------

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

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

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

dezassete horas e vinte minutos, da qual,  para constar, se lavrou a presente 

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



 9

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

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


