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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 14/2011 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 13 de Julho de 2011 
 

---------- Aos treze dias do mês de Julho 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 12/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 08 de Junho de 2011, e a acta n.º 13/2011 da reunião públ ica 

ordinária realizada a 22 de Junho de 2011, cujo texto foi previamente 

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

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

aprovar as referidas actas. ----------------------------------------------------------

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º132) respeitante ao dia 12 de Julho, que apresentava 
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os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.517.071,51 (um milhão 

quinhentos e dezassete mil e setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos); 

---------- Operações Orçamentais - € 1.172.779,86 (um milhão cento setenta e 

dois mil setecentos e setenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos); ---------

---------- Operações Não Orçamentais - € 339.651,12 (trezentos e tr inta e 

nove mil  seiscentos e cinquenta e um euros e doze cêntimos). ------------------ 

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

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

Osvaldo Gonçalves interveio para alertar da existência de vidros na faixa de 

rodagem na E.N. 124, junto à Bringueira, provenientes de um acidente de 

viação com um camião de bebidas. -------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra, referindo 

não ter conhecimento, mas informa que serão tomadas as providências 

necessárias para resolver o assunto. Nestes casos são os bombeiros que 

procedem à l impeza da via. ---------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO DE MARTIMLONGO / Cancelamento de Garanti a 

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 fi rma Obrecol – 

Obras e Construções, S.A., referente à empreitada em epígrafe. ----------------

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

mandar cancelar as garantias bancárias n.º 56230488074972 no valor de € 

37.512,50 (trinta e sete mil quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos), 

emitida pelo Banco Totta & Açores S.A., n.º 36230488077674 no valor de € 

15.000,00 (quinze mil euros), emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., nº 

36230488079665 no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), emitida pelo Banco 

Santander Totta, S.A, n.º 36230488080348 no valor de € 16.000,00 (dezasseis 

mil euros) emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., n.º 36230488080725 no 

valor de € 3.574,27 (três mil quinhentos e setenta e quatro euros e vinte sete 

cêntimos) emitida pelo Banco Santander Totta, S.A. e n.º 36230488084283 

no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) emitida pelo Banco Santander Totta, 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- EMPREITADA DO PARQUE DE MERENDAS E AUTO-

CARAVANISMO DO PEREIRO – Rati f icação de Despacho de aprovação 

de Erros e Omissões e respectiva Prorrogação do Prazo; Foi presente o 

processo em apreço para efeitos de rati f icação do despacho proferido pelo 

Senhor Presidente, datado de 05 de Julho de 2011. ------------------------------- 

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

rat if icar o referido despacho. -------------------------------------------------------

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

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/ APOIO SÓCIO-ECONÓM ICO – 

Alunos do 1.º Ciclo – Ano Lectivo de 2011/2012; Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, a qual se dá por transcri ta para todos os efeitos legais 

e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, com vista à atribuição de um subsídio individual a todos os 

alunos que frequentam o 1.º ciclo nas Escolas do Concelho, no valor de € 

60,00 (sessenta euros). --------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/ SUBSÍDIO PARA USO 

COLECTIVO – Alunos do 1.º Ciclo – Ano Lectivo de 2011/2012: 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, com vista à atr ibuição de uma verba, no valor de € 

300,00 (trezentos euros), a cada turma do 1º ciclo, do Agrupamento de 

Escolas de Alcoutim, sendo que a verba será transferida através de conta 

corrente existente nas papelarias das respectivas escolas, onde os directores 

de turma levantarão o material escolar necessário, cujas notas de despesas 

serão remetidas à Câmara Municipal, sobre as quais se fará a transferência 

das verbas. ----------------------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a referida proposta. ---------------------------------------------------------

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

---------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/ APOIO À ALIMENTAÇÃ O – 

Alunos do 1.º Ciclo – Ano Lectivo de 2011/2012; Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, a qual se dá por transcri ta para todos os efeitos legais 

e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante, no sentido que seja efectuado o pagamento do almoço a todas as 

crianças a frequentar os ensinos pré-escolar e o 1º ciclo, no ano lectivo de 

2011/2012, directamente, mediante mapa mensal dos fornecimentos, às 

seguintes insti tuições e estabelecimentos que se disponibil izam para o 

fornecimento dos respectivos almoços: Escola Básica Integrada de Alcoutim, 

Escola Básica Integrada de Martim Longo, Centro de Desenvolvimento Social  

e Cultural de Martim Longo, Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim. -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

CARENCIADAS – Processo 08/2011: 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 € 

428,99 (quatrocentos e vinte e oito euros e noventa e nove cêntimos), ao Sr. 

Alberto Manuel Bri to Mart ins, residente na localidade de Martim Longo, 

Freguesia de Martim Longo, para aquisição de carrinho e cama de bebé, 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 € 428,99 (quatrocentos e vinte e oito euros e 

noventa e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

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

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

CARENCIADAS – Processo 09/2011: 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 € 

587,04 (quinhentos e oitenta e sete euros e quatro cêntimos), à Senhora D. 
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Arminda Antónia Martins, residente na localidade de Serro da Vinha, 

Freguesia de Pereiro, para pagamento de medicamentos de doença de 

Alzheimer, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  do Regulamento para 

atr ibuição 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 € 587,04 (quinhentos e oitenta e sete euros e 

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

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR / ANO 

LECTIVO 2011/2012; Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em 

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, com vista à 

abertura de concurso público para candidatura às bolsas acima referidas, à 

atr ibuição de 30 bolsas no valor de € 100,00 (cem euros) por mês, durante 

dez meses e à constituição da Comissão de Análise de bolsas de Estudo pelos 

elementos referidos na proposta supra mencionada. ------------------------------ 

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

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

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

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

JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: 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 comparticipação extraordinária de € 7.356,00 (sete 

mil, trezentos e cinquenta e seis euros) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, para a construção de 40 gavetões no Cemitério de Vaqueiros). --------- 

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

aprovar a referida proposta de 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 ENTRE O MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM: Foi presente uma 
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proposta 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 atribuição de uma compart icipação global 

de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros) para a Santa Casa da Misericórdia de 

Alcoutim, destinados ao pagamento de honorários cobrados pelos ensaios do 

Grupo de Cantares de Balurcos e ensaio do Coro do Lar / Centro de Dia de 

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

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

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

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

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR / Relatório Fin al – Decisão: 

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

1/2011, instaurado à funcionária Sandra Isabel Rodrigues Dionísio. --------- 

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

aprovar a remessa do Procedimento Disciplinar para parecer à Comissão de 

Trabalhadores e ao STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Local. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- CLUBE DE CAÇADORES DE VALE LARGO: Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da Festa de Verão 

em honra de Santa Justa, a realizar nos dias 19,20 e 21 de Agosto 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 
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Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ----------------------------------

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

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

---------- CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA AS ACTIVIDA DES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Alcoutim:  Foi presente uma proposta do Senhor Vice - Presidente, a qual se dá 

por transcri ta para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante, referente ao assunto em 

epígrafe, que visa o recrutamento de três trabalhadores em regime de 

contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial , para ocupação 

dos postos de trabalho afectos ao Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Alcoutim, com a categoria de Técnicos Superiores . ----------------------------- 

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

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

---------- 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.º01/2011: Foi  

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

1/2011, instaurado à funcionária Sandra Isabel Rodrigues Dionísio. --------- 

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

aprovar a remessa do Procedimento Disciplinar para parecer à Comissão de 

Trabalhadores e ao STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Local. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 artigo.----------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Maria de Fátima 

Pereira Alho Godinho: Foi presente um requerimento de Maria de Fátima 

Pereira Alho Godinho, 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 Sítio do Alagoão, Clarines, Freguesia de Giões, descrito sobre o 



 8

art igo matricial  n.º 007.0087.0000, com 0,288 ha, 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 de Fátima Pereira Alho Godinho e ½ a Manuel Inácio 

Pereira. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS – 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 realização de 

Baile Popular, a real izar nos dias 02 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. -------------------------------------------------------- 

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

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

---------- INTER-VIVOS – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE 

ALGARVIO:  Foi presente um pedido de isenção de pagamento de taxa 

referente à l icença de ruído para espectáculos, para realização do Festival de 

Gerações, a realizar nos dias 15 e 16 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. ---------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------- 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 dez 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 


