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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 13/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23 de Junho de 2010 
 
 

---------- Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil  e dez, 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, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente 

e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica 

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

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO : - Veri ficando-se a presença da 

total idade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, 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 12/2010, da reunião pública 

ordinária realizada no dia 9 de Junho de 2010, cujo texto foi previamente 

distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ------------------- 

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

referida acta. -------------------------------------------------------------------------

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

T-dois da Tesouraria (n.º117) respeitante ao dia 22 de Junho, que apresentava 

os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.448.386,33 (dois milhões 

e quatrocentos e quarenta e oito mil e trezentos e oitenta e seis euros e trinta 

e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 2.061.154,33 (dois milhões e sessenta e 

um mil , cento e cinquenta e quatro euros e trinta e três cêntimos); ------------

-------- Operações Não Orçamentais - € 327.271,17 (Trezentos e vinte e sete 

mil duzentos e setenta e um euros e dezassete cêntimos). -----------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  ----------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para questionar o Senhor 

Presidente relativamente à situação da Estalagem do Guadiana, ao que o 

Senhor Presidente respondeu que existe um contrato de arrendamento que 

terminará em Janeiro de 2012. ------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DAS REDES DE ABASTECIMENTO, 

SANEAMENTO E ETAR DE CORTES PEREIRAS – Cancelamento de 

garantia bancária: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, relativa ao cancelamento das garantias 

bancárias apresentadas pelo consórcio Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, 

Lda./Hidralgar – Equipamentos Electromecânicos, Lda., referente à 

empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------

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

mandar cancelar a garantia bancária n.º 602002016 no valor de € 37.172,97 

(tr inta e sete mil , cento e setenta e dois euros e noventa e sete cêntimos) 

emitida pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA., a garantia 

bancária n.º 310591 no valor de € 2.795,63 (dois mil setecentos e noventa e 

cinco euros e sessenta e três cêntimos) emitida pelo Banco Espírito Santo, 

S.A., a garantia bancária n.º 17713519.90.035 no valor de € 2.795,65 (dois 

mil, setecentos e noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos), emitida 

pelo Banco Finibanco, S.A., a garantia bancária n.º 05/363/33551 no valor de 

€ 35.754,32 (trinta e cinco mil,  setecentos e cinquenta e quatro euros e trinta 

e dois cêntimos) e a garantia bancária n.º 05/363/33549 no valor de € 

2.053,41 (dois mil e cinquenta e três euros e quarenta e um cêntimos) 

emitidas pelo Banco BPI, S.A., a garantia bancária n.º 2008.00118 no valor 

de € 2.795,63 (dois mil, setecentos e noventa e cinco euros e sessenta e três 
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cêntimos) e a garantia bancária n.º 2008.00118 no valor de € 2.795,63 (dois 

mil, setecentos e noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos), emitidas 

pela Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. --------------------------- 

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

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

pedidos de apoio financeiro: -------------------------------------------------------- 

---------- FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE: Solicitando um 

subsídio, para fazer face às despesas inerentes aos tecidos para os fatos a 

usar na marcha popular de São João, assim como o pagamento ao 

acordeonista. -------------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros). ----------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

---------- COOPÊSSEGO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA DO 

PESSEGUEIRO - C.R.L: Solicitando um subsídio no montante de € 2.200 

(dois mil  e duzentos euros) para fazer face às despesas inerentes à real ização 

de um ramal de 650 metros para beneficiar todos os cooperantes. --------------

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

conceder um subsídio de € 2.200,00 (dois mil e duzentos euros). -------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

--------- ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO GUADIANA: Solicitando um 

subsídio no montante de € 4.000,00 (quatro mil euros) para fazer face a 

dificuldades financeiras. ------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros). -------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

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

--------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELO 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM: Foi presente uma informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, referente ao procedimento Casa 

Pronta 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 ao 

exercício, ou não, de direito de preferência relativos aos seguintes prédios: --

-------- Prédio Urbano inscrito na matriz sob o n.º 222 da Freguesia de 

Martim Longo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcoutim sob 

o n.º 1390/20000602, localizado na Rua Coronel Figueiredo Valente em 

Martim Longo, sem número de Polícia. --------------------------------------------

--------- Prédio Urbano inscrito na matriz sob o n.º 2210, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alcoutim sob o n.º 1391/20000602, 

localizado na esquina da Rua Coronel Figueiredo Valente e Rua Portas do 

Laborato em Martim Longo, sem número de Polícia. -----------------------------

---------- Posto à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer 

qualquer direito de preferência sobre os referidos prédios. --------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

---------- CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS - PEDIDO D E 

ISENÇÃO DE TAXA – Licença especial de ruído para espectáculos; Foi 

presente um pedido de isenção de pagamento de taxa referente à l icença de 

ruído para espectáculos, para dois eventos culturais a realizar nos dias 2 e 30 

de Julho do corrente ano. ------------------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 
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---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE GIÕES - PEDIDO DE ISENÇÃO 

DE TAXA – Licença especial de ruído para espectáculos; Foi presente um 

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

espectáculos, para a Feira de Verão a realizar no dia 4 de Agosto do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E ATAS – 

ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA ALCOUTIM/SANLUCAR – 

Projecto de Promoção do Concelho de Alcoutim em Parceria com a 

ATAS; Foi presente uma minuta do protocolo em epígrafe, a qual se dá por 

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

presente acta, desta fazendo parte integrante, relativamente à atr ibuição de 

um subsídio por um período de seis meses no valor de € 9.000,00 (nove mil  

euros), de modo a permitir que a promoção das relações transfronteiriças e da 

promoção do turismo no concelho --------------------------------------------------

---------- Neste ponto o Senhor Presidente prestou alguns esclarecimentos que 

achou convenientes. ----------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida minuta do protocolo. ------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 art igo. ---------------------------------- 

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  Não se realizaram intervenções. ------

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que 

vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnico Superior, da 

Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi,  e mandei lavrar. ----------------- 

       O Presidente         O Secretário 

 

 
 
 


