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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 08/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Abril de 2009 
 
 

---------- Aos oito dias do mês de Abr il 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 07/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 25 de Março 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.º66) respeitante ao dia 07 de Abr il,  que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.143.751,36 (do is milhões 

cento e quarenta e t rês mil setecentos e cinquenta e um euros e t r inta e seis  

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.785.384,66 (um milhão setecentos e 

oitenta e cinco mil t rezentos e oitenta e quatro euros e sessenta e seis 

cênt imos) ; -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 354.661,00 (Trezentos e cinquenta e 

quatro mil seiscentos e sessenta e um euros). ------------------------------------- 

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

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

Car los Pereira interveio  para fazer  referência a um estudo realizado pela 

revista PRO-TESTE relat ivamente a uma invest igação anónima a t r inta praias 

f luvia is do País, onde apenas duas praias não apresentaram falhas, sendo uma 

delas a Praia Fluvial de Alcout im. É portanto uma not ícia importante para o 

Concelho, nomeadamente para a sua economia. ----------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para se congratular e propor um voto 

de louvor à Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Inter-Vivos, pelo  

facto de serem Campeões Distr ita is na modalidade de Futsal.  ------------------

---------- O Voto de Louvor fo i aceite por unanimidade. -------------------------

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

---------- PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃ O DO 

ANO DE 2008; Foram presentes os documentos em epígrafe, respeitantes ao 

exercíc io de 2008; O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio refer indo 

que conforme apresentado neste relatór io de contas, passou-se mais um ano 

com o saldo posit ivo, aproximadamente € 1.068.000,00 (um milhão e sessenta 

e oito mil euros), fo i também mais um ano em que se t ransitou para o ano 

seguinte sem dívidas, efectuando o pagamento de todas as facturas que deram 

entrada na secção de contabil idade até ao dia 31 de Dezembro; 2008 fo i 

também um ano em que a Câmara concret izou mais obras, e fez mais  

invest imentos, sem contrair qualquer emprést imo, cont inuando com uma 
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capacidade de endiv idamento das mais elevadas dos munic ípios do país, a 

execução orçamental c ifrou-se nos 68%, super ior ao ano de 2007. Fo i 

também um ano onde o invest imento “per  capita” rondou os € 1.532,00 (mi l 

quinhentos e t r inta e do is euros). Em suma, fo i um bom ano económico para a 

Câmara de Alcout im. ----------------------------------------------------------------   

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

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

aprovar os documentos em epígrafe, remetendo-os à Assemble ia Municipal 

nos termos e para efeitos da alínea c) do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º  

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe fo i dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------

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

---------- II REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI DO ANO DE 2009; Foram 

presentes os documentos em epígrafe. Neste ponto, o Senhor Vereador José 

Car los Pereira fez uma breve intervenção, exp licando que esta revisão tem a 

ver essencia lmente, com a aplicação da verba que t ransitou do ano anter ior, 

para o orçamento do ano actual,  verba essa que fo i d ist r ibuída por diversas 

rubr icas, para o seu respect ivo reforço, como tem vindo a acontecer em anos 

anter iores. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

dois votos contra dos Senhores Vereadores José Galrito e Francisco Xavier,  

aprovar os documentos em epígrafe, remetendo-os à Assemble ia Municipal 

nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe fo i dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------

---------- Neste ponto, os Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco  

Xavier, apresentaram uma declaração de voto que se passa a t ranscrever: “ 

Declaração de Voto – Da análise efectuada à II  revisão ao orçamento da 

receita e despesa do ano de 2009, em que é so lic itado pelo execut ivo da C.M.  

de Alcout im autorização para a ut il ização do saldo de gerência do ano de 

2008 na importância de 1.068.200 euros, conclui-se que os valores de maior  

amplitude que aparecem como reforços não são percept íveis no sent ido de se 

saber com clareza onde vão ser aplicados, assim sendo, o nosso voto é 
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contra. Alcout im, 08 de Abr il de 2009”. -------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS 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 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 ambulância para a Corporação dos Bombeiros. ------------------------------

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

aprovar o refer ido acordo de colaboração, e a respect iva compart ic ipação de 

50% do valor total da viatura, designadamente € 24.365,05 (vinte e quatro 

mil,  t rezentos e sessenta e cinco euros e cinco cênt imos). -----------------------

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

---------- PROTOCOLO ENTRE A DIRECÇÃO-GERAL DE INFR A-

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO MINISTÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA, MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E GUAR DA 

NACIONAL REPUBLICANA;  Fo i presente uma proposta do protocolo 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 

tendo em vista a cedência de espaço municipal,  af im da GNR instalar o seu 

Quartel em Alcout im e ter um local ajustado à sua act ividade, dotado de 

condições de funcionalidade e operacionalidade. ---------------------------------

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

aprovar a refer ida proposta de protocolo. -----------------------------------------

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

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

CARENCIADAS- Proc.º 06/2009; Fo i presente uma informação da Técnica 

Super ior de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por transcr ito para todos os 

efeitos legais, referente à atr ibuição de um subsídio  no valor de € 4.200,00 

(quatro mil e duzentos euros), à Sr.ª D. Mar ia Custódia Madeira Afonso, 

residente na localidade de Co ito, Freguesia de Pereiro, para arranjos na sua 

habitação, nos termos do art .º 5.º do capítulo  II ,  do Regulamento para 

atr ibuição de apo ios económicos a famílias carenciadas, do Município de 
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Alcout im. -----------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir  um subsídio  no valor de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), à 

Sr.ª D. Mar ia Custódia Madeira Afonso. ------------------------------------------

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

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

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

---------- CENTRO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO DE AFONSO 

VICENTE; Solic itando um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros) para fazer face às despesas inerentes à realização de festa de 

inauguração das obras do centro. --------------------------------------------------- 

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

conceder 50% do valor so lic itado, no valor de € 750,00 (setecentos e 

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

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

---------- ORQUESTRA DO ALGARVE; Solic itando um subsídio  no valor  

de € 270,00 (duzentos e setenta euros), para fazer face às despesas inerentes 

ao t ransporte dos instrumentos dos músicos da Orquestra do Algarve, para a 

Igreja Matr iz de Mart im Longo, para realização de concerto a 12 de Abr il do  

corrente ano. --------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsíd io no valor de € 270,00 (duzentos e setenta euros) à 

Orquestra do Algarve. ---------------------------------------------------------------

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

---------- ATAS – ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA ALCOUTIM 

SANLÚCAR; Solic itando subsídio para fazer face a despesas de part ic ipação 

de um co laborador no âmbito do projecto “Dinâmicas Transfronteir iças”. ----

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

atr ibuir  um subsíd io no valor de € 2.040,00 (dois mil e quarenta euros) à 

ATAS – Associação Transfronteir iça Alcout im – Sanlúcar. ---------------------

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

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

---------- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – MAPA DE PESSOAL – 

ALTERAÇÃO; Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, 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, com vista à alteração dos 

mapas de pessoal em vigor desde 1 de Janeiro de 2009, conforme os 

pressupostos exigíve is pela le i.  ----------------------------------------------------- 

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

aprovar a refer ida proposta, e submeter a mesma à apreciação da Assembleia 

Municipal,  nos termos e para os efeitos do disposto do art igo 53.º nº 2 da 

alínea b), da le i nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe fo i 

dada pela le i nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------- 

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

---------- CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMT – Requerente:  AQUAFUNS 

S.A.; Foi presente uma informação do Gabinete Jur ídico da Câmara 

Municipal  referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------

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

aprovar a emissão de Cert idão de Isenção de IMT à AQUAFUNS S.A. nos 

termos da informação do Gabinete Jur ídico, e submeter a mesma à apreciação 

da Assembleia Munic ipal,  nos termos e para os efeitos do disposto do art igo  

53.º nº 2 da alínea b), da le i nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe fo i dada pe la lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Galr ito suger iu que, a Câmara 

Municipal,  dever ia informar todas as ent idades de âmbito económico-socia l 

do Concelho da possibil idade de isenção do IMT. Sugestão aprovada pelos 

restantes membros do execut ivo. ---------------------------------------------------

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

---------- PROCESSO DE DESAFECTAÇÃO DA RESERVA AGRÍCOLA 

NACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO; Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, 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, com vista à 

construção do parque de estacionamento do Rossio, tendo em conta as 

defic iências de estacionamento decorrentes da renovação urbana da praça da 

vila de Alcout im. --------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a refer ida proposta, e submeter a mesma à apreciação da Assembleia 
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Municipal,  nos termos e para os efeitos do disposto do art igo 53.º nº 2 da 

alínea b), da le i nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe fo i 

dada pela le i nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,  

CULTURA, DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS; Foi 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, que tem por object ivo o financiamento em 

40% do custo total elegível aprovado da candidatura para a obra de 

construção do “Lar, Centro de Dia e Apo io Domic il iár io dos Balurcos”. ------

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

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

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

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

ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL 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 fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, que tem por object ivo o 

f inanciamento em 40% do custo total elegíve l aprovado da candidatura para a 

obra de construção do “Lar, Centro de Dia Mar im Longo / Reabil itação e 

Ampliação”. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO 

MUNICIPIO DE ALCOUTIM – Prorrogação de prazo até 17 /06/2009; Fo i 

presente um pedido de prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe,  

acompanhado do parecer da f iscalização da obra e do parecer da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica desta Câmara Municipal,  o que se 

dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais. -------------------------------------

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

aprovar a prorrogação do prazo gracioso por mais 90 (noventa) dias, sendo o 
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prazo de execução da obra prorrogado até 17 de Junho de 2009. ---------------

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

---------- FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DOS EXTERIORES DO 

PAVILHÃO DESPORTIVO DE MARTIM LONGO – Cancelamento de 

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

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, rela t iva ao cancelamento de garant ia 

bancár ia apresentada pela firma Prospect iva, Pro jectos, Serviços, Estudos, 

Lda., referente à empre itada em epígrafe. -----------------------------------------

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

mandar cancelar a garant ia bancár ia n.º 125-02-0964173 no valor de € 

1.193,25 (mil cento e noventa e t rês euros e vinte e cinco cênt imos), emit ida 

pelo Banco Comercial Português. --------------------------------------------------

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

---------- FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REDES DE 

ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DA BARRADA – Cancelament o de 

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

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, rela t iva ao cancelamento de garant ia 

bancár ia apresentada pela firma Prospect iva, Pro jectos, Serviços, Estudos, 

Lda., referente à empre itada em epígrafe. -----------------------------------------

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

mandar cancelar a garant ia bancár ia n.º 125-02-1067658 no valor de € 

1.924,50 (mil novecentos e vinte e quatro euros e cinquenta cênt imos), 

emit ida pelo Banco Comercia l Português. -----------------------------------------

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

---------- URBANIZAÇÃO MANUEL CAVACO AFONSO; Foi 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 denominação de “Urbanização Manuel Cavaco 

Afonso” à Urbanização do Cercado da Eira. --------------------------------------  

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

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

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

---------- 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 referido artigo,  

as seguintes deliberações tomadas na presente reunião:” PRESTAÇÃO DE CONTAS 

E RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2008”; “ II  REVISÃO AO 

ORÇAMENTO E PPI DO ANO DE 2009”; “PROTOCOLO ENTRE A  

DIRECÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS D O 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E GUARDA NACIONAL REPUBLICANA”; “GESTÃO DE  

RECURSOS HUMANOS – MAPA DE PESSOAL – ALTERAÇÃO”;  

“CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMT – Requerente: AQUAFUNS S.A.”; 

“PROCESSO DE DESAFECTAÇÃO DA RESERVA AGRÍCOLA 

NACIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO”; “ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA DE 

SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS”;  

“ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTI M 

E O CENTRO PAROQUIAL DE MARTIM LONGO”; “EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE ALCOUTIM – 

Prorrogação de prazo até 17/06/2009;”. ----------------------------------------------------

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

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

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

dezassete horas, da qua l,  para constar, se lavrou a presente acta, que vais ser  

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnica Super ior Assessora, da 

Câmara Munic ipal de Alcout im, que a redigi,  e mandei lavrar. -----------------

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


