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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 17/2011 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Setembro de 2011 
 

---------- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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, 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. -------- 

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

fal ta do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

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

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

maioria dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas dez 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 16/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 14 de Setembro 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 a referida acta. -------------------------------------------------------------- 
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---------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º185) respeitante ao dia 27 de Setembro, que 

apresentava os seguintes resultados: ----------------------------------------------- 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.976.801,29 (um milhão 

novecentos e setenta e seis mil oitocentos e um euros e vinte e nove 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.600.501,35 (um milhão e seiscentos 

mil e quinhentos e um euros e trinta e cinco cêntimos); -------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 370.925,50 (trezentos e setenta mil  

novecentos e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos). ------------------------ 

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

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

Galrito interveio para fazer referência a um assunto já abordado 

anteriormente, mais concretamente ao troço Martim Longo/Corte Serranos, 

sobretudo ao mau estado das bermas, sendo conveniente a reparação das 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo, que de facto existem 

alguns locais que necessitam de intervenção, e que irá tomar as dil igências 

necessárias para efectuar a sua reparação. ----------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou novamente da palavra 

referindo que foi  abordado por diversos munícipes, relativamente à 

necessidade de sinal ização no Centro de Giões, junto ao Café “Poço Novo”, 

assinalando a direcção de diversas localidades. ----------------------------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas usou da palavra para referir que 

irá averiguar o assunto, contudo mencionou que essa sinalização já existe à 

entrada da localidade de Via Glória. -----------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE LOTEAMENTO URBANO NA ÁREA DE 

ALCOUTIM – 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 f irma Construções Aquino & 

Rodrigues, S.A., tendo sido efectuada alteração de denominação de 

Sociedade Anónima para Aquino Construções S.A., referente à empreitada 

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

mandar cancelar as garantias bancárias n.º 125-02-0271607 no valor de € 

16.557,47 (dezasseis mil quinhentos e cinquenta e sete euros e quarenta e 

sete cêntimos) emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. e n.º 

97230001501880019 no valor de € 276,30 (duzentos e setenta e seis euros e 

trinta cêntimos) emit ida pela Caixa Geral de Depósitos. ------------------------ 

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

---------- CESSAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 05/2011: 

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, 

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

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

---------- ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA 2011:  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 à alteração do actual Mapa de Pessoal para 2011, 

de modo a contemplar o recrutamento de um Técnico Superior em regime de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação do posto de 

trabalho afecto ao Gabinete de Comunicação Social.  ---------------------------- 

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

aprovar a referida proposta bem como submeter a mesma à aprovação da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei  

n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

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

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E O CAT (CENTRO DE APOIO AOS TRABALHADORES  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM):  Foi presente uma 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, com o objectivo de comparticipar o Centro, no funcionamento e 

prossecução dos seus objectivos, através de atribuição mensal de um subsidio 

pecuniário no valor de € 1.000,00 (mil euros). ----------------------------------- 

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

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

---------- AQUISIÇÃO DE TERRENO EM MARTIM LONGO: 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 aquisição de parcela de terreno inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 359, com a área de 199m2, pelo preço de € 

30,00 (trinta euros) o metro quadrado, que perfaz um valor global de € 

5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta euros). --------------------------------  

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

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO 

CONCELHO / CONCURSO PÚBLICO – ERROS E OMISSÕES: Ratificação: Foi 

presente o processo em apreço para efeitos de ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado de 23 de Setembro de 2011. --------- 

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

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

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

---------- 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 dez 

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 


