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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 04/2007 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Fevereiro de 2007 
 
 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete,  nesta 

Vila de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões,  

reuniram-se,  em reunião pública ordinária ,  os membros da Câmara Municipal, 

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galrito,  José Carlos da Palma Pereira, Francisco Alho 

Xavier e o Hugo Miguel Gago Barradas,  respectivamente Presidente e 

Vereadores do referido Órgão do Município,  cuja ordem de trabalhos f ica 

arquivada em pasta anexa.  ----------------------------------------------------------

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

--------- ABERTURA DA REUNIÃO:  -  Verificando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara,  o Senhor Presidente declarou aberta  a 

reunião pelas dezassete horas e trinta 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  03/2007, realizada dia 14 de 

Janeiro,  cujos textos foram previamente distribuídos pelos membros 

presentes.  ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Vereador Francisco Xavier interveio para mencionar que no ponto 

3 ( três),  página 7 (sete) da Acta n. º 3 (três),  onde se lê “com uma 

determinada caução”,  deverá ler-se “com uma determinada penalização”.  ----- 
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--------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria,  com 

uma abstenção do Vereador Hugo Barradas,  por não estar  presente na reunião 

anterior,  aprovar a referida acta, com as devidas alterações.  -------------------- 

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

--------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  -  Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º41) respeitante ao dia 28 de Fevereiro,  que 

apresentava os seguintes resultados: ----------------------------------------------- 

--------- Total de Movimentos de Tesouraria - �  1.926.917,45(um milhão 

novecentos e vinte e seis mil,  novecentos e dezassete euros e quarenta e 

cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------  

---------Operações Orçamentais -  �  1.694.313,22 (um milhão seiscentos e 

noventa e quatro mil,  trezentos e treze euros e vinte e dois cêntimos); --------  

--------- Operações Não Orçamentais - �  232.002,13 (duzentos e trinta e dois 

mil e dois euros e treze cêntimos ).  ------------------------------------------------ 

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  Não se realizaram 

intervenções.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 

BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO DAS LARANJEIRAS, 

GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS DONAS – Adjudicação 

Definitiva:  Foi presente uma proposta do Sr.  Presidente,  a qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta,  desta fazendo parte integrante,  com vista  à adjudicação 

definitiva da empreitada em epígrafe,  à f irma Leirislena – Sociedade de 

Construções SA, pelo montante de �  2.163.988,16 (dois milhões cento e 

sessenta e três mil novecentos e oitenta  e oito euros e dezasseis cêntimos),  

acrescido de IVA à taxa legal em vigor,  pelo prazo de 170 (cento e setenta) 

dias.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

condições atrás referidas,  bem como aprovar a minuta do respectivo contrato,  

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: Foram presentes os seguintes 

pedidos de subsídio: ----------------------------------------------------------------- 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio, para fazer face à preparação do espaço e às despesas da realização 

da “IX Feira do Pão Quente e Queijo Fresco”. ------------------------------------ 

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

conceder o subsídio de �  1.500,00 (mil e quinhentos euros).  -------------------- 

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

--------- PARCERIA COM A ABAE/MUNICÍPIOS NO ÂMBITO ECO-

ESCOLAS: Foi presente uma proposta do Sr.  Presidente,  a qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta,  desta  fazendo parte integrante, no sentido de autorizar a 

assinatura do termo de Parceria ABAE/Associação Bandeira Azul da Europa 

e o Município de Alcoutim, no âmbito do programa Eco-Escolas,  que 

contempla a atribuição de uma verba de �  20 (vinte euros),  à referida 

Associação, permitindo assim que a Escola Básica Integrada de Martim 

Longo implemente o referido programa. -------------------------------------------

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

estabelecer a referida parceria e atribuir o subsídio de �  20 (vinte euros).  ---- 

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

--------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM:  Solicitando um subsídio no montante de 

�  5.044,66 (cinco mil quarenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos),  no 

sentido de reforçar o valor do subsídio solicitado na reunião de Câmara, 

realizada em 28 de Junho de 2006, referente ao IVA da factura n.º 23 de 

20.07.2006 da Rádio Clube de Alcoutim. ------------------------------------------ 

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

conceder o subsídio de �  5.044,66 (cinco mil e quarenta e quatro euros e 

sessenta e seis cêntimos).  -----------------------------------------------------------

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

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

--------- PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM 

LONGO E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM: Foi presente uma proposta de 

protocolo em epígrafe,  o qual se dá por transcrito para todos os efeitos legais  

e fica arquivado em pasta anexa à presente acta,  desta fazendo parte 
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integrante,  no sentido de ser concedida uma comparticipação extraordinária 

no valor de �  5.100,00 (cinco mil e cem euros),  para a aquisição de um 

aspirador de detritos urbanos de modo a melhorar o serviço de limpeza na 

Freguesia.  -----------------------------------------------------------------------------

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

conceder a comparticipação extraordinária no valor de �  5.100,00 (cinco mil 

e cem euros).  ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

todas as deliberações tomadas na presente reunião. --------------------------------------------------

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

----------  ENCERRAMENTO DA REUNIÃO :  -  E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião,  pelas 

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

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

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,  da Câmara Municipal de 

Alcoutim, que a redigi,  e mandei lavrar.   

 

 

 

O Presidente                                                          A Secretária 


