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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 03/2009 
 
 

Da reunião pública extraordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 04 de Fevereiro de 2009 
 
 

---------- Aos quatro dias do mês de Fevereiro 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 extraordinár ia,  os membros da Câmara Municipal,  

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: ---------------------------------------------------------------

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

---------- I REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI: Foram presentes os 

documentos em epígrafe, referentes à I  Revisão ao Orçamento e PPI. O 

Senhor Vereador Francisco Xavier interveio para co locar algumas questões 

relat ivamente a dúvidas suscitadas na análise do documento, no que se refere 

a t ransferências de verbas para determinadas rubr icas. --------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito interveio também, para co locar uma 
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questão relat ivamente à t ransferência de € 80.000,00 (oitenta mil euros) da II 

Fase da Avenida de Acesso à EBI de Mart im Longo, para a Valor ização das 

Margens do Guadiana. Quest ionando se esta obra já não vai ser executada. ---

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

esclarecer que a obra supra mencionada irá obviamente ser executada, mas 

um pouco mais tarde, uma vez que ainda não existe financiamento garant ido, 

explicando que as obras são calendar izadas durante o ano, quando estas não 

in ic iam na data prevista, sendo necessár io fazer um ajuste das verbas para o  

ano em questão, t ransfer indo-se as verbas necessár ias para o ano seguinte. O 

que está em causa neste ponto é a inclusão de nova obra com financiamento 

garant ido, tendo as opções que ser tomadas de acordo com as verbas 

disponíveis,  com as directr izes comunitár ias, e com prazos de execução das 

obras. Daí a t ransferência dos € 80.000,00 (o itenta mil euros) dos € 

360.000,00 (t rezentos e sessenta mil euros) que inic ialmente estavam 

previstos para a execução da II Fase da Avenida de Acesso à EBI de Mart im 

Longo, para a Valor ização das Margens do Guadiana, dado que, no  

orçamento, é necessár io garant ir os 25% correspondentes ao total do valor da 

obra, sendo o restante valor financiado pelos Fundos Comunitár ios. O Senhor 

Vereador cont inuou a sua intervenção explicando que fo i convocada esta 

reunião extraordinár ia, para que esta I Revisão ao Orçamento seja apreciada 

na próxima reunião da Assembleia Municipal,  dado o prazo de execução da 

obra da Valor ização das Margens do Guadiana ser apenas de quatro meses, e 

caso não seja executada no prazo acima refer ido, perde-se o direito ao seu 

f inanciamento. ------------------------------------------------------------------------

---------- Posteriormente, irá ser efectuada uma outra revisão ao orçamento, 

para que as receitas do ano anter ior se jam incluídas no ano corrente, como é 

do conhecimento geral.  O Senhor Vereador José Car los Pereira refer iu ainda,  

que, todas estas alterações realizadas no orçamento estão de acordo com as 

normas previstas no POCAL (Plano Ofic ial de Contabil idade das Autarquias 

Locais). Prosseguiu a sua intervenção explicando que, em relação às despesas 

correntes, e no seguimento de informação dada pelo departamento de 

contabil idade da Câmara, fo i necessár io a cr iação de novas rubr icas, tendo 

sido cr iadas t rês rubr icas de remunerações certas e permanentes. Nesta 

rubr ica não houve aumento das despesas correntes, apenas t ransferência de 
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verbas de uma rubr ica existente para as recém-cr iadas. --------------------------

---------- O senhor Vereador Francisco Xavier questionou se se t rata da 

rubr ica denominada por “outros”, a qual não percebe. Ao que o Senhor 

Vereador José Car los Pereira explicou que no orçamento está defin ida, e 

pormenor izada a refer ida rubr ica, e, em caso de dúvida, basta consultar o 

documento. Concluiu a sua explicação, refer indo, que o orçamento não so freu 

qualquer alteração em termos de valores finais, houve apenas alterações de 

t ransferências de verbas para determinadas rubr icas, como explicou 

anter iormente. ------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito prestou a seguinte declaração de 

voto: “ Estão a t irar d inheiro de uma obra que era pr ior itár ia para 2009, e que 

o deixou de ser, daí o meu voto contra”. ------------------------------------------

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

que esta afirmação não é verdade, segundo a declaração do Senhor Vereador 

José Galr ito, sub entende-se, que não irá ser executada a obra da II Fase da 

Avenida de Acesso à EBI de Mart im Longo, o que, volta a refer ir,  não é 

verdade. -------------------------------------------------------------------------------

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

voto contra, do Senhor Vereador José Galr ito, e uma abstenção do Senhor 

Vereador Francisco Xavier, aprovar os refer idos documentos, e submete- los à 

aprovação da Assemble ia Munic ipal,  nos termos e para os efe itos da alínea a)  

do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

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

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA : A Câmara deliberou 

ainda, por unanimidade, aprovar a acta, 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 

Jane iro, para efeitos do n.º 4 do refer ido art igo. ----------------------------------

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

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

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

dezasseis horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vais ser  

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnica Super ior Assessora, da 
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Câmara Munic ipal de Alcout im, que a redigi,  e mandei lavrar. -----------------

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

 

 

 

O Presidente          A Secretár ia 

 
 


