
 1

 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 11 de Junho de 2008 
 
 

---------- Aos onze dias do mês de Junho de do is mil e o ito, 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.º10 /2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 28 de Maio de 2008, 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.º110) respeitante ao dia 11 de Junho, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.501.521,46 (um milhão 

quinhentos e um mil quinhentos e vinte e um euros e quarenta e seis 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.175.866,06 (um milhão cento e setenta 

e cinco mil o itocentos e sessenta e seis euros e seis cênt imos) ; ----------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 325.172,39 (trezentos e vinte e 

cinco mil cento e setenta e do is euros e t r inta e nove cênt imos).----------------

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

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

Francisco Xavier  usou da palavra para so lic itar informação quanto à 

possibil idade de ut il ização de um “ferryboat” na t ravessia do Guadiana, uma 

vez que não se encontra prevista a construção da ponte. -------------------------

---------- O Senhor Presidente refer iu ter conhecimento da existência de um 

part icular que contactou o Ayuntamiento de Sanlúcar e apresentou um 

projecto e estudo económico para o efeito. Na sequência das reuniões 

realizadas com o Senhor Alca ide, fo i informado da existência de um 

programa que f inancia em 60% o projecto, sendo os restantes 40% 

financiados por part iculares. Concluiu, refer indo que a Câmara de Alcout im 

estará sempre disponível e prestará toda a co laboração necessár ia para que o 

projecto se concret ize. ---------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra para suger ir  

alguma contenção na ut il ização das viaturas do Municíp io, refer indo que as 

mesmas só deverão ser ut il izadas a t ítu lo ofic ia l e não para uso pessoal. ------

---------- O Senhor Presidente esclareceu que as viaturas do Munic ípio são de 

ut il ização ofic ial e não pessoal e so lic itou que Senhor Vereador mencionasse 

algum caso que pretendesse part icular izar, ao que o Senhor Vereador José 

Galr ito respondeu que se t ratava apenas de uma sugestão. ---------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira interveio  para quest ionar o  

Senhor Vereador José Galr ito, se este se estava a refer ir a algum caso em 

concreto, ao que o Senhor Vereador José Galr ito respondeu que se t ratava 
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apenas de uma sugestão. -------------------------------------------------------------

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

para refer ir que o Senhor Vereador José Galr ito fez uma suspeição 

generalizada, a qual deve ser  especif icada, considerando-se at ingido  

enquanto responsável pelos t ransportes, ao que o Senhor Vereador José 

Galr ito respondeu, novamente, que se t ratava apenas de uma sugestão. --------

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

---------- EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE VIAS E CAMINHOS 

DO CONCELHO DE ALCOUTIM – Cancelamento de garantia bancária e 

Restituição de Caução; Foram presentes as informações da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, relat ivas ao cancelamento de 

garant ia bancár ia e rest itu ição de caução, apresentadas pela f irma Manuel 

Joaquim Pinto S.A., referentes à empreitada em epígrafe. -----------------------

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

mandar cancelar  a garant ia bancár ia nº. D 000015320 no valor de € 1.881,80 

(mil o itocentos e oitenta e um euros e o itenta cêntimos), emit ida pelo Banco 

Popular Portugal S.A., bem como autorizar a rest ituição de caução no valor  

de € 2.123,94 (do is mil cento e vinte e t rês euros e noventa e quatro 

cênt imos), referente a 5% de reforço de caução à refer ida f irma. ---------------

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

---------- EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA E.M 506 BENTOS - 

CABAÇOS – Cancelamento de garantia bancária e Restituição de 

Caução; Foram presentes as informações da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica, relat ivas ao cancelamento de garant ia bancár ia e 

rest itu ição de caução, apresentadas pela f irma Manuel Joaquim P into S.A., 

referente à empreitada em epígrafe.  ------------------------------------------------

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

mandar cance lar a garant ia bancár ia nº 125-02-0276345 no valor de € 

1.185,34 (mil cento e o itenta e cinco euros e t r inta e quatro cênt imos), 

emit ida pelo  Banco Comercial Português, S.A., bem como autorizar a 

rest itu ição de caução no valor de € 1.185,44 (mil cento e oitenta e cinco 

euros e quarenta e quatro cênt imos), referente a 5% de reforço de caução à 

refer ida firma. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- DOAÇÃO DE IMÓVEL À JUNTA DE FEGUESIA DE 

ALCOUTIM;  Fo i presente uma proposta do Senhor Presidente, referente ao 

assunto em epígrafe, a qua l 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.  

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galr ito, aprovar a refer ida proposta. 

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

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

ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL DE MARTIM LONGO;  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, no sent ido de ser concedida 

uma compart ic ipação no montante de € 11.021,83 (onze mil e vinte e um 

euros e oitenta e t rês cênt imos), correspondente a 50% do custo da aquisição  

de viatura de 9 lugares. --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

seguintes ped idos de subsídio : ------------------------------------------------------

---------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO: 

Solic itando um subsíd io de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) para fazer  

face a despesas inerentes à realização da Festa dos Montes do Rio, nos dias 

21 e 22 de Junho. --------------------------------------------------------------------

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DO PEREIRO: Solic itando um subsídio  

de € 1.727,34 (mil setecentos e vinte e sete euros e t r inta e quatro cênt imos)  

para fazer face às despesas referentes à aquisição de software informát ico. --        

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

conceder 50% do valor so lic itado, no montante de € 863,67 (oitocentos e 

sessenta e t rês euros e sessenta e sete cênt imos). --------------------------------- 

--------- ADECMAR – Associação de Desenvolvimento, Etnográfico e 

Cultural de Martim Longo: so lic itando um subsídio  de € 2.100,00 (do is mi l 
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e cem euros), para fazer face às despesas com o V Fest ival de Fo lclore de 

Mart im Longo, a realizar no dia 14 de Junho. ------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, conceder 50% do valor  

so lic itado, no montante de € 1.050,00 (mil e cinquenta euros). -----------------

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

--------- CLUBE ATC AVENTURA:  So lic itando um subsídio, para fazer face 

às despesas com a XV Descida do Guadiana em canoa, a realizar nos dias 25,  

26 e 27 de Julho. ---------------------------------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, conceder um subsíd io  

no valor  de € 375,00 (t rezentos e setenta e cinco euros). ------------------------

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

---------- CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS: Solic itando um 

subsídio de € 16.405,00 (dezasseis mil quatrocentos e cinco euros), para 

fazer face às despesas inerentes às obras de construção civi l no  Centro 

Paroquial de Vaqueiros. -------------------------------------------------------------

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

conceder 50% do valor  so lic itado, no montante de € 8.202,50 (o ito mil 

duzentos e do is euros e cinquenta cênt imos). -------------------------------------

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

---------- CURSOS SÓCIO-EDUCATIVOS – ANO 2008 – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, referente 

ao assunto em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita para todos os efe itos 

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

integrante,  no sent ido da atr ibuição de um subsídio à “A MOIRA” – 

Associação de Defesa e Promoção do Patr imónio  do Concelho de Alcout im,  

no valor de € 6.150,00 (seis mil,  cento e cinquenta euros), para pagamento 

dos cursos sócio educat ivos. --------------------------------------------------------

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

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

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

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



 6

---------  CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO – 

Isenção de Taxa: Fo i presente um pedido de isenção de pagamento de taxa 

referente à licença de ruído para espectáculos da VIII Festa dos Montes do 

Rio, nos dias 21 e 22 de Junho do corrente ano. ----------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 

---------  A MOIRA – Associação de Defesa e Promoção do Património do 

Concelho de Alcoutim: Isenção de Taxa/Rati ficação: Fo i presente um 

pedido de isenção de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para 

espectáculos da XXIII Feira de Artesanato, nos dias 07 e 08 de Junho. --------

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

isentar o pagamento da taxa. --------------------------------------------------------

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

---------- SERVIÇO 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 luntár ios 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 € 18 (dezo ito 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 € 29.340,00 (vinte e nove mil t rezentos e 

quarenta 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 refer ido art igo,  as seguintes deliberações tomadas na 

presente reunião: “ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ALCOUTIM E O CENTRO PAROQUIAL DE MARTIM LONGO;” 

“PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: CLUBE DE CAÇA E PESCA  DE 
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GUERREIROS DO RIO - JUNTA DE FREGUESIA DO PEREIRO -  

ADECMAR – Associação de Desenvolvimento, Etnográfico e Cultural de 

Martim Longo - CLUBE ATC AVENTURA - CENTRO PAROQUIA L DE 

VAQUEIROS - CURSOS SÓCIO-EDUCATIVOS – ANO 2008 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” “CLUBE DE CAÇA E PESCA DE 

GUERREIROS DO RIO – Isenção de Taxa” “A MOIRA – Associação de 

Defesa e Promoção do Património do Concelho de Alcoutim: Isenção de 

Taxa/Rati ficação” “SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL”. --- ---------------- 

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

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

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

acta, que vais ser ass inada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 

Div isão Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcout im, que a 

redigi,  e mandei lavrar. --------------------------------------------------------------

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

O Presidente          A Secretár ia 

 


