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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2011 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Junho de 2011 
 

---------- Aos oito dias do mês de Junho de dois mil e onze, 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 11/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 25 de Maio de 2011, 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.º109) respeitante ao dia 07 de Junho, que apresentava 

os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.539.274,35 (um milhão 

quinhentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e quatro euros e trinta e 

cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------

------------ Operações Orçamentais - € 1.145.436,58 (um milhão cento e 

quarenta e cinco mil quatrocentos e tr inta e seis euros e cinquenta e oito 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 389.394,08 (trezentos e oitenta e 

nove mil trezentos e noventa e quatro euros e oito cêntimos). ------------------

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

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

Galrito interveio para fazer referência a um comentário proferido pelo 

Senhor Presidente na reunião anterior, onde este refere que o Senhor 

Vereador José Galri to “…é vazio de ideias, e que apenas é muito bom em 

intrigas de café e em blogs anónimos…” comentário que o Senhor Vereador 

José Galrito repudia, referindo que não faz intrigas de café, e que os 

comentários que faz não são intrigas, são somente a sua opinião, portanto, 

não admite este t ipo de insinuações. No que diz respeito ao blog, em tempo 

oportuno, já referiu que nada tinha a ver com o mesmo, e que não faz sequer 

ideia de quem são os seus autores. -------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que tem a 

l iberdade para acreditar ou não na justif icação do Senhor Vereador José 

Galrito relativamente ao blog, e que esta é a sua opinião num contexto 

meramente polít ico, não sendo nenhum ataque pessoal. -------------------------

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

referência ao acto eleitoral que teve lugar no últ imo domingo, em que o povo 

Português foi chamado às urnas, manifestando-se de forma clara, dando uma 

maioria expressiva ao PSD e penalizando o PS pela forma danosa como geriu 

o destino dos portugueses, pelas falsas promessas de emprego, de melhoria 

no sistema de saúde, melhoria na educação, e pelo aumento escandaloso dos 

impostos. Mais uma vez o PSD foi chamado a “arrumar a casa”. Os tempos 

que se avizinham vão ser difíceis para todos, cumpridores e não cumpridores, 

nomeadamente a Câmara, que mesmo sendo cumpridora, já está a ser 

penalizada, não se sabe concretamente o que vai acontecer ao município, e 

indo ao encontro do comentário proferido pelo Senhor Vereador José Galrito 

na últ ima reunião, em que este responsabil iza o executivo da Câmara, caso o 
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concelho de Alcoutim seja integrado noutro concelho, o Senhor Vereador 

José Carlos Pereira refere que a responsabil idade é inteiramente do Sr. Eng.º 

José Sócrates já que gastou mais do que lhe era possível, e conduziu o País à 

bancarrota, levando à intervenção do FMI, que veio impor medidas rigorosas. 

Concluiu referindo que é essencial que haja união para continuar a lutar por 

Alcoutim. -----------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para felicitar o PS pelos bons 

resultados que obteve em Alcoutim neste acto eleitoral. -------------------------

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

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

SANEAMENTO E ETAR DE SANTA MARTA – Cancelamento de 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos, relativa ao cancelamento das garantias bancárias apresentadas pela 

firma Hidralgar – Equipamentos Electromecânicos, Lda., referente à 

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

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

mandar cancelar as garantias bancárias n.º 602002017 no valor de € 

22.118,08 (vinte e dois mil  cento e dezoito euros e oito cêntimos), emitida 

pelo BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., n.º 56230488075087 no 

valor de € 4.012,57 (quatro mil e doze euros e cinquenta e sete cêntimos), 

emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., nº 2544000015993 no valor de € 

18.703,06 (dezoito mil setecentos e três euros e seis cêntimos), emitida pela 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. e n.º 00346117 no valor de € 4.390,68 (quatro 

mil trezentos e noventa euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------

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

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

SANEAMENTO E ETAR DE SANTA MARTA – Resti tuição de Caução: 

Foi presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa ao 

cancelamento das garantias bancárias apresentadas pela fi rma Hidralgar – 

Equipamentos Electromecânicos, Lda., referente à empreitada em epígrafe. – 

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

autorizar a restituição de caução no valor de € 1.296,84 (mil duzentos e 

noventa e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) referente a 5% de reforço de 
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caução. --------------------------------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE MARTIM LONGO – Minuta de 

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

Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, referente 

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

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

aprovar a minuta do 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. ----------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Cecília Pereira Costa 

Martins: Foi presente um requerimento de Cecíl ia Pereira Costa Martins, 

solicitando parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, 

de 23 de Agosto, com as respectivas alterações, relativamente à constituição 

em regime de compropriedade do prédio rústico sito em Barranco do 

Tremelgo, Barrada, Freguesia de Mart im Longo, descrito sobre o artigo 

matricial n.º 084.0011.0000, inscrito na Matriz sob o n.º 11 e sobre a secção 

084, com a área de 3,424 ha, e que se destina, segundo informações do 

requerente, para fins agrícolas. ----------------------------------------------------- 

---------- O referido prédio rústico será composto por 6 (seis) compartes, 

cabendo 1/3 a Cecíl ia Pereira Costa Mart ins, 1/3 a José Colaço Costa e 1/3 a 

Herdeiros de Idália Pereira Costa Agostinho, sendo 1/12 a Carlos Manuel 

Costa Agostinho, 1/12 a Luís Manuel Costa Agostinho, 1/12 a Isabel Maria 

Pereira Agostinho e 1/12 a Manuel Agostinho. ---------------------------------- 

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

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

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

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

ETNOGRÁFICO E CULTURAL DE MARTIM LONGO: Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à real ização do VIII Festival 

de Folclore de Martim Longo, a realizar a 25 de Junho do corrente ano. ------

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

conceder um subsídio no valor de € 682,50 (seiscentos e oitenta e dois euros 

e cinquenta 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. ---------------------------------- 

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

---------- SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALCOUTIM: Solicitando 

um subsidio no valor de € 2.760,94 (dois mil setecentos e sessenta euros e 

noventa e quatro cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à campanha 

de vacinação anti-gripe. -------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 2.760,94 (dois mil setecentos e sessenta 

euros e noventa e quatro 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. ---------------------------------- 

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO PESSEGUE IRO – 

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da 

Festa Popular do Pessegueiro, a realizar nos dias 08 e 09 de Julho do 

corrente ano. --------------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 975,00 (novecentos e setenta e cinco 

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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---------- JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM: Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à aquisição de uma roçadora. --

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

conceder um subsídio no valor de € 239,40 (duzentos e trinta e nove euros e 

quarenta 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. ---------------------------------- 

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE GIÕES: Solicitando um subsídio 

para fazer face às despesas inerentes à aquisição de material  de l impeza das 

ruas da Freguesia. --------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 754,20 (setecentos e cinquenta e quatro 

euros e vinte 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. ----------------------------------

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

---------- ASUNTOS DIVERSOS: -------------------------------------------------- 

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO PESSEGUE IRO – 

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 Festa Popular do Pessegueiro, a realizar nos dias 08 e 09 de Julho 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. ----------------------------------

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

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COMUM N.º03/2010: Foi  

presente o Relatório Final sobre o Procedimento Disciplinar Comum n.º 

3/2010, instaurado ao funcionário António Manuel Marques Martins. ---------

---------- A Reunião foi suspensa por trinta minutos para esclarecimento do 
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processo, pedido solici tado pelos Senhores Vereadores José Galrito e 

Osvaldo Gonçalves. ------------------------------------------------------------------ 

---------- Os Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves 

apresentaram uma declaração de Voto, que se passa a transcrever: 

“Declaração de voto: Após a leitura do processo e posterior explicação por 

parte do instrutor e ouvido o arguido achamos que a pena proposta é 

demasiado pesada. Alcoutim 08/06/2011.” ----------------------------------------

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

um voto contra a punição de uma irregularidade grave que envolve 

pagamentos indevidos, faz com que se seja conivente com a mesma. ---------- 

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves refere que não votam a favor 

da impunidade e nem votam contra o cumprimento da Lei, porém, consideram 

que a pena apresentada é pesada e, nesse sentido, a declaração de voto 

apresentada. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente interveio para referir que é sensível às 

questões pessoais do arguido, contudo, existem condicionalismos e 

exigências legais que um autarca não pode deixar de cumprir. ------------------ 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria, com 

dois votos contra dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves, 

concordar com a instrução produzida. --------------------------------------------- 

---------- 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 doze 

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

que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da Divisão 

Administrat iva Financeira de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de 

Alcoutim, que a redigi, e mandei lavrar. ------------------------------------------ 

       O Presidente         O Secretário 


