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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2009 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 27 de Maio de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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, respect ivamente Presidente e Vereadores do refer ido Órgão do 

Municíp io, cuja ordem de t rabalhos f ica arquivada em pasta anexa. -----------

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Ver if icando-se a presença da 

maior ia 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: ---------------------------------------------------------------

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

falta do Senhor Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art igo 64 da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, com a redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:  - O Senhor 

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 10/2009, da reunião pública 



 2

ordinár ia realizada no dia 13 de Maio 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. -------------------------------------------------------------- 

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

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

T-dois da Tesourar ia (n.º99) respeitante ao dia 26 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.199.033,87 (do is milhões 

cento e noventa e nove mil,  t r inta e t rês euros e oitenta e sete  cênt imos). ----

--------- Operações Orçamentais - € 1.811.382,24 (um milhão oitocentos e 

onze mil,  t rezentos e o itenta e do is euros e vinte e quatro cênt imos) ; ---------

---------- Operações Não Orçamentais -  € 383.760,25 (Trezentos e o itenta e 

t rês  mil setecentos e sessenta euros e vinte cinco cênt imos). -------------------

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

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

Francisco Xavier  interveio para informar da existência de uma mangueira 

danif icada na rua Eng.º Duarte Pacheco, que ser ia conveniente que fosse 

removida. Cont inuou a sua intervenção refer indo a abordagem de alguns 

muníc ipes, relat ivamente à não comercialização de gado no Mercado do 

Pereiro. --------------------------------------------------------------------------------

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

esclarecer que relat ivamente à pr imeira questão irão ser tomadas as 

providências necessár ias para so lucionar o problema. No que diz respeito à 

segunda questão o Senhor Vereador José Car los Pereira explicou que há 

exigências lega is que têm de ser cumpr idas, contudo já existe um pro jecto 

que contempla essa situação. -------------------------------------------------------

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

---------- PROCESSO DE ALTERAÇÃO AO PDM DE ALCOUTIM – 

Abertura de período de discussão pública: Foi presente uma informação 

dos Serviços de Ordenamento do Terr itório e Sistema de Informação 

Geográfica – SOTSIG, referente ao assunto em epígrafe, que tem por 

object ivo proceder à abertura de um per íodo de discussão pública, através da 

comunicação social e da respect iva página da internet , do qual consta a 
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indicação do per íodo de discussão, dos locais onde se encontra disponível a 

proposta, a acta da conferência de serviços, os pareceres da concertação, bem 

como da forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações,  

observações ou sugestões. ----------------------------------------------------------- 

---------- Relat ivamente a este assunto, o Senhor Vereador José Galr ito  

suger iu que ser ia conveniente que fossem efectuadas sessões públicas de 

esclarecimento em cada sede de freguesia. Sugestão aceite por todo o 

execut ivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a refer ida informação. ------------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES AMIGOS DA SERRA:  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: -------------------------------------------------------- 

---------- ADECMAR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ETNOGRÁFICO CULTURAL DE MARTIM LONGO:  So lic itando subsíd io  

no valor de € 2.100,00 (do is mil e cem euros), para fazer face a despesas 

inerentes à realização do VI Fest ival de Folclore de Mart im Longo no dia 27 

de Junho de 2009. --------------------------------------------------------------------

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

conceder 50% do valor so lic itado, designadamente € 1.050,00 (mil e 

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

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

---------- CENTRO RECREATIVO DE BALURCOS: Solic itando subsídio  

no valor de € 500,00 (quinhentos euros), para fazer face a despesas inerentes 

à realização do “II  encontro de Mar inhe iros do Concelho de Alcout im” no dia 

4 de Julho de 2009. ------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). ----------------

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

VICENTE: Solic itando subsídio no va lor de € 200,00 (duzentos euros), para 

fazer face à realização das Festas Populares de Santo António. ----------------

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

conceder um subsídio no valor de € 200,00 (duzentos euros). ------------------

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

--------- CLUBE ATC AVENTURA:  Solic itando subsíd io no valor de € 

1.000,00 (mil euros), para fazer face a despesas com a XVI Descida do 

Guadiana em canoa, a realizar nos dias 24, 25 e 26 de Julho de 2009. ---------

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

conceder 50% do valor so lic itado, designadamente € 500,00 (quinhentos 

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA BARRADA:  

Solic itando subsíd io, para fazer face a despesas inerentes à realização de 

“No ite de Fados” a realizar no dia 30 de Maio de 2009. -------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros). ----------------

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

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

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM – LAR E CENTRO DE DIA: Solic itando 

subsídio no valor de € 4.024,56 (quatro mil e vinte e quatro euros e cinquenta 

e seis cênt imos), que tem por object ivo o financiamento de Estágio 

Profissional de Eng.ª Alimentar. ---------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 4.024,56 (quatro mil e vinte e quatro 

euros e cinquenta e seis cênt imos). ------------------------------------------------

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

---------- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO N.º 1107 

DE ALCOUTIM: Solic itando subsídio  no valor de € 5.000,00 (cinco mi l 

euros), para fazer face a despesas inerentes á realização de act ividades 

l igadas ao escut ismo. ----------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  
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conceder 50% do valor so lic itado, designadamente € 2.500,00 (do is mil e 

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

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO:  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, para que nas faltas e impedimentos do Eng. Henr ique Hou o 

responsável pelo Fundo de Maneio da Div isão de Obras Part iculares e Gestão 

Urbaníst ica seja o Eng. Paulo de Jesus Fernandes Pereira. ---------------------- 

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

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA BARRADA -  

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

referente à licença de ruído para espectáculos para a “No ite de Fados” na 

localidade da Barrada, a realizar no dia 30 de Maio do corrente ano. ----------

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

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

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

---------- O Execut ivo acordou que a realização das reuniões ordinár ias do 

execut ivo municipal,  nos meses de Junho a Setembro, ocorrerá pelas 11.00 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------

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

---------- 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, todas as deliberações tomadas na 

presente reunião. ---------------------------------------------------------------------

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

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

pelo Excelent íssimo Senhor Presidente fo i encerrada a reunião, pelas 
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dezasseis horas e quinze 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 

 
 


