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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 22 de Abril de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e do is 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 08/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 08 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.º75) respeitante ao dia 21 de Abr il,  que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.236.374,11 (do is milhões 

duzentos e t r inta e seis mil t rezentos e setenta e quatro euros e onze 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.859.624,42 (um milhão o itocentos e 

cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e quatro euros e quarenta e do is 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 373.294,47 (Trezentos e setenta e 

t rês mil duzentos e noventa e quatro euros e quarenta e sete cênt imos). ------- 

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

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

Galr ito interveio para suger ir a co locação de sina lização com a indicação do 

Centro da Vila, na Rua D. Sancho II em Alcout im,  bem como analisar a 

viabil idade de sina lizar  a Rua do Caminho Velho (Ofic inas da Câmara) como 

sent ido único, passando a mesma a f icar apenas no sent ido descendente.  

Suger iu ainda a co locação de indicação de “Passagem de Gado”na Estrada 

Nacional 124, junto às hortas, à entrada de Mart im Longo. --------------------- 

O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio para refer ir que as sugestões 

apresentadas pelo Senhor Vereador José Galr ito irão ser analisadas, contudo, 

a questão da colocação de indicação de “Passagem de Gado” é pert inente uma 

vez que o local pretendido para a co locação da refer ida s inalização não tem 

vis ib il idade, tornando-se per igoso para os utentes da via. -----------------------

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO S 

PAÇOS DO CONCELHO – 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 António M.  

Poucochinho, Lda., tomada na reunião do execut ivo munic ipal realizada a 11 

de Março de 2009, pelo valor da sua proposta de € 600.705,20 (seiscentos mi l 
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setecentos e cinco euros e vinte cênt imos), ao qual acresce IVA à taxa legal 

em vigor, pelo prazo de 12 (doze) meses. -----------------------------------------

---------- 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, 

que fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

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

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

---------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DA ETAR DE BALURCOS – 

Restituição de Caução; Fo i presente um pedido de rest itu ição de caução 

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 a rest itu ição de caução no valor  de € 6.534,21 (seis mil quinhentos 

e t r inta e quatro euros e vinte e um cênt imos) referente a 5% e 10% de 

reforço de caução, à firma Aquino Construções, S.A. ----------------------------

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

---------- PROGRAMA CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIM ENTO 

SOCIAL-PROTOCOLO DE COMPROMISSO; Ratificação; Foi presente o 

Protocolo de Compromisso referente ao Programa Contratos Locais de 

Desenvo lvimento Social,  para rat if icação pela Câmara Municipal,  tendo este 

sido assinado pelo Senhor Pres idente da Câmara, a catorze de Abr il,  em 

cer imónia com a presença de sua Excelência o Senhor Ministro do Trabalho  e 

da So lidar iedade Social.  O Contrato Local de Desenvo lv imento estabelece-se 

entre o Inst ituo de Segurança Social,  Câmara Municipal de Alcout im, Câmara 

Municipal de Castro Mar im e Associação ODIANA, e visa a elaboração de 

Plano de Acção nos termos do Programa, cujo f inanciamento máximo 

previsto é de 720.000€ (Setecentos e vinte mil euros). --------------------------

O Senhor Presidente informou que se t rata de Contrato com vista ao  

desenvo lv imento de acções de âmbito social,  com o object ivo de combate à 

pobreza e à exclusão social,  a desenvo lver durante t rês anos, entre os dois 

munic ípios, com a coordenação local da Associação ODIANA.----------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

rat if icar o refer ido protocolo. -------------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 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, que tem por object ivo o 

f inanciamento em 90% do projecto de execução de “Unidade de Cuidados 

Cont inuados em Alcout im”. ---------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para refer ir que, no  

seu entender, a serem concret izados todos os projectos em curso, lares e 

cuidados cont inuados, o concelho pode vir a ter instalações a mais às 

necess idades existentes. Concorda com a in ic iat iva, no entanto, é da opinião  

que, t ratando-se de um invest imento tão elevado, ser ia menos oneroso se 

desenvo lv ido pela Associação Humanitár ia dos Bombeiros, como uma 

ampliação ao lar já existente. -------------------------------------------------------

----------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio para mencionar que este 

é um pro jecto importante e necessár io para o concelho e para os concelhos 

l imít ro fes, mas em sua opinião ser ia mais exequível através da Associação 

Humanitár ia dos Bombeiros Vo luntár ios de Alcout im, no sent ido de 

opt imização de recursos. ----------------------------------------------------------- 

----------- O Senhor Presidente interveio  para refer ir que o concelho  tem 

muita necessidade de equipamentos sociais, havendo espaço para do is lares e 

uma unidade de cuidados cont inuados, uma vez que os lares previstos têm 

capacidades para quarenta e t r inta e cinco camas e a unidade de cuidados 

cont inuados entre quinze e vinte, e a l ista de espera no concelho excede os 

cento e cinquenta idosos. Refer iu ainda que as institu ições são autónomas,  

temos que respe itar as suas in ic iat ivas e acções e, neste caso, o projecto de 

Unidades de Cuidados Cont inuados é da Santa Casa da Miser icórdia de 

Alcout im, devemos apo ia- lo, como temos feito com outras inst itu ições que 

apresentam pro jectos com os quais concordamos. -------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio para refer ir que em 

sua opinião, ju lga que a Santa Casa da Miser icórdia é a inst itu ição mais 
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vocacionada para o efeito, como acontece por todo o país. ----------------------

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

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

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

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

---------- 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: Os Vereadores Francisco Xavier  e José Galr ito, votaram 

contra a proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Alcout im e a 

Santa Casa da Miser icórdia depo is de terem suger ido numa reflexão mais 

aprofundada, porque no nosso entendimento faz todo o sent ido ser  

Associação Humanitár ia dos Bombeiros de Alcout im a l iderar esse pro jecto. 

A Unidade de cuidados cont inuados faz falta ao concelho, mas tendo em 

conta e exper iência, os meios e a vocação para o serviço em causa, ser ia a 

associação Humanitár ia a assumir este projecto e não a Santa Casa, uma vez 

que não tem meios nem estrutura para o fazer. Alcout im 22 de Abr il de 

2009”. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES; Solic itando um subsídio para 

fazer face a despesas inerentes à realização de convívio do 1º de Maio em 

Giões. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier interveio  para quest ionar se a 

Junta de Freguesia de Giões não tem condições para a realização do evento, 

ao que o Senhor Presidente respondeu que é importante respeitar a autonomia 

das associações e a sua vontade, sendo uma associação nova, há que 

incent ivá- la e proporcionar- lhe o apo io possível.  --------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio para refer ir que 

todas a associações são bem vindas, e que a Câmara sempre tem atr ibuído  

apo io financeiro às mesmas, po is estão a dinamizar o desporto e a cultura, 

bem como o espír ito de associat iv ismo,  o que é importante, além de que 

todas estas in ic iat ivas promovem o Concelho. ------------------------------------
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---------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio para refer ir que em sua 

opinião as associações são necessár ias, importantes, desenvo lvem inúmeras 

act ividades, mas, ser ia também importante que ao longo do ano realizassem 

mais act iv idades para angar iar algum dinhe iro, nomeadamente na 

part ic ipação e colaboração em eventos como as Festas de Alcout im. ----------

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros). --------------------

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

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Solic itando um subsídio  

no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros) para fazer face às despesas 

inerentes à prát ica de canoagem, nomeadamente o pagamento de motorista 

que t ransporta os at letas, bem como a manutenção da carr inha. ----------------

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

atr ibuir  um subsídio no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). -------------

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

---------- SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA DE SANTA 

MARTA; Solic itando um subsídio no montante de € 950,00 (novecentos e 

cinquenta euros) para fazer face a despesas inerentes à execução de obras nas 

suas instalações. ---------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 950,00 (novecentos e cinquenta euros).  

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E O GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Foi presente 

uma minuta do protocolo 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 visa garant ir a melhor ia da qualidade dos 

serviços de assistência e segurança na Praia Fluvial do Pego Fundo, tendo em 

vista l imitar os r iscos da ocorrência de acidentes. ------------------------------- 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM MARTIM LONGO NA E.N 124 – 

Cancelamento de garantia bancária; Fo i presente uma informação da 

Div isão de Obras, P laneamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva ao 

cancelamento de garant ia bancár ia apresentada pela f irma Planege – 

Consultores de Engenhar ia e Gestão S.A., 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 04/328/20831 no valor de € 200,00 

(duzentos euros), emit ida pelo Banco BPI, S.A. ----------------------------------

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

---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE LOTEAMENTO NA 

POVOAÇÃO DE GIÕES – Libertação de Caução; Fo i presente uma 

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

à l ibertação de caução apresentada pela f irma Planege – Consultores de 

Engenhar ia e Gestão S.A., referente à empreitada em epígrafe. -----------------

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

proceder à l ibertação da garant ia bancária do Mil lenium BCP n.º 125-02-

1344691 no valor de € 700,00 (setecentos euros). --------------------------------

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CES SÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO EM  

ALCOUTIM: Foi presente o processo referente ao concurso em epígrafe,  

conforme deliberação tomada pela Câmara na reunião de 11 de Março de 

2009. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Passou-se à abertura das propostas ver ificando-se os seguintes 

concorrentes: -------------------------------------------------------------------------

---------- Luís Miguel Mart ins Ramos, residente em Mart im Longo, com o  

valor mensal de € 451.50 (quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta 

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

---------- Fernando Cavaco Faust ino, residente em Balurcos, com o valor  

mensal de € 755,16 (setecentos e cinquenta e cinco euros e dezasseis 

cênt imos) ; ----------------------------------------------------------------------------- 
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---------- José Augusto Rosa da Encarnação, residente em Alcout im, com o  

valor mensal de € 621.55 (seiscentos e vinte e um euros e cinquenta e cinco  

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

---------- Sara Raquel V icente  Rita, residente em Alcout im, com o valor  

mensal de € 602,00 (seiscentos e do is euros). ------------------------------------

---------- Luciano Diogo Pr imit ivo  Ruiv inho Afonso, residente em Balurcos 

de Cima, com o valor mensal de € 751,00 (setecentos e cinquenta e um 

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

---------- Rogério Mart ins Jacob, residente em Santa Justa, com o valor  

mensal de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros); ------------------------------ 

---------- Após apreciação das propostas apresentadas e a ver if icação de que 

as mesmas se encontram conforme o respect ivo processo de concurso, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a exploração do Bar da Praia 

Fluvia l do Pego Fundo ao concorrente Fernando Cavaco Faust ino, por ter 

apresentado a proposta mais elevada, no valor de € 755,16 (setecentos e 

cinquenta e c inco euros e dezasseis cênt imos), tendo o concorrente que 

cumpr ir devidamente as regras expressas no caderno de encargos. -------------

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

---------- 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 seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião: “PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO:” GRITO 

D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS 

AMIGOS DE GIÕES”;  “ GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM”; 

“SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA DE SANTA MARTA”;  

“ ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE LOTEAMENTO NA POVOAÇÃO 

DE GIÕES – Libertação de Caução”;” CONCURSO PÚBLICO PARA 

ADJUDICAÇÃO DA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA  

FLUVIAL DO PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: ”  -------------------------------------

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

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

dezasseis horas e quarenta e cinco 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 

 
 


