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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2010 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Abril de 2010 
 

---------- Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 pôs à discussão a acta n.º 08/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 07 de Abril de 2010, cujo texto foi previamente distribuído 

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.º79) respeitante ao dia 27 de Abril, que apresentava 

os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.945.045,94 (um milhão 

novecentos e quarenta e cinco mil  e quarenta e cinco euros e noventa e 

quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.550.775,85 (um milhão quinhentos e 

cinquenta mil setecentos e setenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos); -

---------- Operações Não Orçamentais - € 386.594,96 (trezentos e oitenta e 

seis mil quinhentos e noventa e quatro euros e noventa e seis cêntimos). -----

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

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

Galrito usou da palavra para fazer referência a uma fissura no Açude de 

Alcaria Cova. -------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para explicar que 

já foram tomadas as dil igências necessárias para a resolução do problema, 

uma vez que a obra ainda se encontra dentro da garantia. Continuou a sua 

intervenção para fazer referência ao recuo do Governo relativamente ao 

encerramento da EBI de Alcoutim, e ao facto do Senhor Secretário de estado 

da Educação ter sido sensível aos argumentos apresentados pelo Senhor 

Presidente, em sua opinião foi uma decisão bastante importante para o 

concelho. Outro acontecimento muito relevante foi a aprovação da tabela de 

taxas e l icenças da Câmara Municipal, considera que os deputados da 

Assembleia Municipal t iveram uma atitude responsável relativamente à 

análise e votação do documento. ---------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para mencionar que 

a questão do encerramento da EBI de Alcoutim diz respeito a todos, e que foi  

com desagrado que teve conhecimento de uma entrevista do Senhor 

Presidente onde consta que o facto do recuo do encerramento da EBI de 

Alcoutim, foi  apenas mérito próprio. ----------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para responder que nunca deu 

qualquer entrevista onde referisse que o mérito pelo recuo do encerramento 

da EBI de Alcoutim fosse apenas seu, e que gostaria que o Senhor Vereador 

José Galrito lhe facultasse a suposta entrevista. Continuou a sua intervenção 

referindo que enviou para a comunicação social uma exposição que fez para o 

Senhor Secretário de Estado da Educação, onde manifestou o interesse da 

EBI de Alcoutim permanecer em funcionamento, e posteriormente enviou 

outro comunicado com um agradecimento público a todas as entidades, 
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professores, funcionários e part idos polí t icos que prestaram todo o apoio e 

empenho para a sensibil ização do Ministério da Educação, na manutenção das 

duas escolas existentes no concelho. -----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou novamente da palavra 

para referir que relativamente ao assunto da escola é fundamental que haja 

união, sem centrar o mérito a ninguém em especial, neste caso, o Senhor 

Presidente foi quem coordenou todo o processo, pois é o representante 

máximo do concelho, e seria importante que a união se mantivesse em todos 

os assuntos relevantes para a população, o que não aconteceu noutras 

situações, nomeadamente na questão da saúde. ----------------------------------- 

---------- Para concluir, o Senhor Presidente mencionou que relativamente à 

questão da Saúde, nunca sentiu qualquer apoio por parte dos Senhores 

Vereadores do PS contra o encerramento do SAP de Alcoutim e da extensão 

de saúde dos Giões e Pereiro. -------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA E.N. 122.1 – E.M. 124 

TROÇO ALCOUTIM/CORTE SERRANOS – 1ª Fase – 

ALCOUTIM/MARTIM LONGO/Discussão e Aprovação da Minu ta do 

Contrato; Foi presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbanística, referente à empreitada em epígrafe. ------------------------

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

aprovar a minuta do contrato da empreitada supra mencionada. ---------------- 

---------- 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. ---------------------------------- 

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente: Isabel 

Relógio; Foi presente um requerimento de Isabel Relógio, sol icitando parecer 

para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

com as respectivas alterações, relativamente à consti tuição em regime de 

compropriedade dos seguintes prédios rústicos: ----------------------------------

---------- Prédio rústico sito em Lavajo, Freguesia de Pereiro, inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 46 da secção 067, com a área de 4,964000 ha, em 

nome de Joaquim Marques - cabeça de casal da herança. ------------------------

----------- Prédio rústico sito em Alcaria Cova de Baixo, Freguesia de 
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Pereiro, inscrito na matriz sob o artigo n.º 26 da secção 064, com a área de 

0,504000 ha, em nome de Joaquim Marques, cabeça de casal da herança, e 

que se destina, segundo informações do requerente, para fins agrícolas. ------ 

---------- O referido prédio rústico será composto por 2 (dois) compartes, 

cabendo ½ a Maria Celeste da Palma Marques Margarida e Rogério Marques 

da Palma e ½ a Manuel Marques da Palma e Rogério Marques da Palma. ----- 

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

emitir parecer favorável, face à declaração do requerente e à informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística. --------------------------- 

---------- 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. ---------------------------------- 

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

---------- AUTO DE VISTORIA / Reclamante: António Barão Soares; Foi 

presente o auto de vistoria em epígrafe. -------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA / Reclamante: José Guerreiro Lopes; Foi 

presente o auto de vistoria em epígrafe. -------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA / Reclamante: Maria de Fátima 

Evangelista; Foi presente o auto de vistoria em epígrafe. ----------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA / Reclamante: Rustic Alcoutinium;  Foi 

presente o auto de vistoria em epígrafe. -------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 
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conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM – REVERSÃO DE 

LOTE PARA O MUNICÍPIO;  Foi presente uma proposta do Senhor 

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, 

relativamente à resti tuição da posse para o Município pela reversão do lote 

n.º5 do Loteamento a Sul de Alcoutim, bem como entregar 90% do valor 

correspondente ao montante pago pelo adquirente na outorga da escritura 

pública. -------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a referida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ETAR 

DE CLARINES: Foi presente uma informação do Gabinete Jurídico referente 

ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir o valor de € 1,00 (um euro) por m2 aos proprietários dos terrenos. ---

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

---------- ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COM UNS 

PARA A ADMISSÃO DE PESSOAL DE ACORDO COM O MAPA DE 

PESSOAL APROVADO PARA O ANO DE 2010: O assunto foi retirado. A 

proposta da retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade ----------------

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

---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A 

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALCOUTIM:  Foi presente uma 

proposta de 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, com vista à transferência para a Santa Casa da Misericórdia, 

da verba de € 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco euros), no 

âmbito do projecto “Cuide de Si”.  ------------------------------------------------- 

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

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A 

ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE – 

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO CAIS DE GUERREIROS DO RIO;  Foi 

presente uma proposta de 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, que visa a coordenação entre a ARH do 

Algarve e o Município de Alcoutim, tendo em vista a execução do projecto 

“Arranjo Paisagístico do Cais de Guerreiros do Rio” cujas obras se integrarão 

automaticamente no Domínio Público Hídrico. -----------------------------------

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

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

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

---------- CEDÊNCIA DE TERRENO / Jardim-de-infância  em Martim 

Longo: O assunto foi retirado. A proposta da retirada deste ponto foi  

aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

DE ALCOUTIM: Solici tando subsídio no valor de € 8.000,00 (oito mil  

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

l igadas ao escutismo. ----------------------------------------------------------------

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

conceder 50% do valor sol ici tado, designadamente € 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. ----------------------------------  

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS: Solicitando subsídio no valor de € 

2.000,00 (dois mil euros), para fazer face a despesas inerentes à realização 

da Festa da Maia a 29 e 30 de Maio do corrente ano. ----------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500,00€ (mil e quinhentos euros). ------ 
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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. ----------------------------------  

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

---------- CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE MARTIM 

LONGO: Solici tando um subsidio no valor de € 36.433,95 (trinta e seis mil  

quatrocentos e trinta e três euros e noventa e cinco cêntimos), para aquisição 

de uma ambulância. ------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir 50% do valor solici tado, designadamente € 18.217,00 (dezoito mil e 

duzentos e dezassete 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 HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM – LAR E CENTRO DE DIA:  Solicitando 

um subsidio no valor de € 8.245,15 (oito mil duzentos e quarenta e cinco 

euros e quinze cêntimos), para aquisição de uma carrinha. ----------------------  

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

conceder um subsídio no valor de € 8.245,15 (oito mil duzentos e quarenta e 

cinco euros e quinze cêntimos). ---------------------------------------------------- 

---------- 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. ----------------------------------

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Procº7/2010: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos euros), à Senhora D. Custódia Joaquina Rodrigues, 

residente na localidade de Álamo, Freguesia de Alcoutim, para construção de 

casa de banho e fossa séptica, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do 
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Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas, do 

Município de Alcoutim. ------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 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. ----------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Procº8/2010: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 1.080,00 

(mil e oitenta euros), ao Sr. Mário Gonçalves Sequeira, residente na 

localidade de Álamo, Freguesia de Alcoutim, para substi tuição de porta e 

janela e reparação de ombreiras, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do 

Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas, do 

Município de Alcoutim. ------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 1.080,00 (mil e oitenta 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. ---------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Procº9/2010: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 626,16 

(seiscentos e vinte e seis euros e dezasseis cêntimos), à Senhora D. Arminda 

Antónia Martins, residente na localidade de Serro da Vinha, Freguesia do 

Pereiro, para pagamento de medicamentos de doença de alzheimer, nos 

termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento para atribuição de apoios 

económicos a famílias carenciadas, do Município de Alcoutim. ---------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 626,16 (seiscentos e vinte e seis euros e 

dezasseis cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Procº10/2010: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 318,96 

(trezentos e dezoito euros e noventa e seis cêntimos), à Senhora D. Maria 

Benta Frade, residente na localidade de Martim Longo, Freguesia de Martim 

Longo, para pagamento de medicamentos de doença de alzheimer, nos termos 

do art.º 5.º do capítulo II,  do Regulamento para atribuição de apoios 

económicos a famílias carenciadas, do Município de Alcoutim. ---------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 318,96 (trezentos e dezoito euros e 

noventa e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

---------- 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. ---------------------------------- 

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS; Procº11/2010: Foi presente uma informação da Técnica 

Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para todos os 

efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio no valor de € 626,16 

(seiscentos e vinte e seis euros e dezasseis cêntimos), ao Sr. Abíl io da Silva 

Cavaco, residente na localidade de Serro da Vinha, Freguesia do Pereiro, 

para pagamento de medicamentos de doença de alzheimer, nos termos do art.º 

5.º do capítulo II,  do Regulamento para atribuição de apoios económicos a 

famílias carenciadas, do Município de Alcoutim. -------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 626,16 (seiscentos e vinte e seis euros e 

dezasseis cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO ÀS 

POVOAÇÕES DE BENTOS E FERNANDILHO. – Adjudicação defini tiva:  

Foi presente uma proposta do Senhor 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, referente ao assunto em epígrafe. --------------

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

anular a anterior adjudicação conforme deliberação de 27 de Janeiro de 2010, 

adjudicar a empreitada em apreço à fi rma Hidralgar – Equipamentos 

Electromecânicos, Lda. Pelo valor de € 150.217,00 (cento e cinquenta mil e 

duzentos e dezassete euros) + IVA, pelo prazo de execução de 120 (cento e 

vinte) dias (proposta condicionada), a correcção do compromisso para o valor 

adjudicado pela Secção Financeira e Patrimonial, bem como aprovar a minuta 

do respectivo contrato. -------------------------------------------------------------- 

---------- 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 A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL / CASA DA CULTURA ANTÓNIO BE NTES 

E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM:  Foi presente uma proposta de 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, que 

tem por objectivo a comparticipação, por parte do Município de Alcoutim de 

€ 2.327,00 (dois mil  trezentos e vinte e sete euros) ( IVA incluído à taxa de 

5%). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar o referido 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. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O TURÍSMO DO 

ALGARVE E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM:  Foi presente uma proposta 

de protocolo em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos 
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legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, com vista à realização, no âmbito do Allgarve 2010, de um 

espectáculo com a artista Gabriella Cilmi e a sua banda, no dia 03 de Julho 

de 2010 e proceder ao pagamento de € 20.600,00 (vinte mil e seiscentos 

euros), com IVA incluído, à BIG MAMMA – Music and Celebrit ies, 

Sociedade Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------- 

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

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

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

---------- NORMAS DE FUNCIONAMENTO E REGISTO NO SIS TEMA 

DE CONTROLO BIOMÉTRICO DO MUNICÍPIO DE ALCOUTIM: Foi 

presente o documento em epígrafe. ------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para 

explicar que estas normas são para o funcionamento regular do relógio de 

ponto, e que se tornou necessário modernizar o sistema de entradas e saídas 

dos funcionários, pois o que existia era muito rudimentar, além de que, este 

novo sistema irá, posteriormente, faci l i tar a Secção de Recursos Humanos. --

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

aprovar o documento supra mencionado. ------------------------------------------  

---------- 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. -----

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

---------- 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 


