
 1

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 18/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Outubro de 2011 
 

 

---------- Aos doze dias do mês de Outubro 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, José Carlos da Palma Pereira, José D`Assunção 

Pereira Galrito, Osvaldo dos Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago 

Barradas, respectivamente Vice-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 

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

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

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

fal ta do Senhor Presidente, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art igo 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. ------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Vice-Presidente pôs à discussão a acta n.º 17/2011, da reunião pública 

ordinária realizada no dia 28 de Setembro de 2011, cujo texto foi  

previamente distribuído pelos membros presentes na mesma reunião. ---------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com 
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uma abstenção do Senhor Vice-Presidente, por não ter estado presente na 

referida reunião, aprovar a referida acta. ------------------------------------------ 

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º194) respeitante ao dia 11 de Outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.624.975,10 (um milhão 

seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e cinco euros e dez 

cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.278.711,87 (um milhão duzentos e 

setenta e oito mil setecentos e onze euros e oitenta e sete cêntimos); ----------

---------- Operações Não Orçamentais - € 341.232,80 (trezentos e quarenta e 

um mil duzentos e tr inta e dois euros e oitenta cêntimos). ---------------------- 

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

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

Galrito usou da palavra para fazer referência à falta de i luminação na Praceta 

Manuel Serafim (Cercado da Eira), bem como aos contentores situados na 

Rua do Município, e ao facto dos mesmos se encontrarem na maioria das 

vezes cheios, e com lixo em redor. -------------------------------------------------

---------- O Senhor Vice-Presidente interveio referindo que está de acordo 

com a observação feita pelo Senhor Vereador José Galri to, relativamente à 

i luminação na Praceta Manuel Serafim, mas explica que está em curso um 

projecto de requali f icação que abrange essa área, incluindo a i luminação 

pública. No que diz respeito aos contentores, o Senhor Vice-Presidente refere 

que é sensível a essa questão, mas neste caso concreto, julga que parte do 

problema prende-se ao facto da forma em como o papel/cartão é mal 

acomodado nos respectivos contentores. ------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DO PARQUE DE MERENDAS E AUTOCARAVANISMO 

DO PEREIRO – ADIAMENTO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE  

HABILITAÇÃO – Ratificação:  Foi presente o processo em apreço para efeitos 

de ratif icação do despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 30 de 

Setembro de 2011. ------------------------------------------------------------------- 

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

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



 3

---------- 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 CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 

SANTA JUSTA – VALIDAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚ DE – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 06 de Outubro 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. ---------------------------------- 

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

----------  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A MOIRA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃ O DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO 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 comparticipação financeira de € 4.362,50 

(quatro mil trezentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), para 

fazer face às despesas com a organização dos Bailes de Acordeão. ------------ 

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

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

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

----------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM – 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:  Foi presente uma proposta do 

Senhor Vice - 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. -------------------------------------
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---------- 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. ----------------------------------

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

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

subsídio no valor de € 3.850,00 (três mil  oitocentos e cinquenta euros) para 

fazer face às despesas inerentes à aquisição do projecto de construção de 

Armazém na Zona Industrial de Alcoutim. ---------------------------------------- 

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

conceder 40% do valor solicitado, designadamente € 1.540,00 (mil 

quinhentos e quarenta 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. ----------------------------------

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

---------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO:  

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

convívio na localidade de Corte das Donas realizado a 20 de Agosto do 

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

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

conceder um subsídio no valor de € 195,00 (cento e noventa 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. ----------------------------------

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

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

FREGUESIA DO PEREIRO: 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 disponibil ização por parte do Município de recursos (humanos, 

técnicos e financeiros), necessários para a regularização dos prédios da 

Freguesia, em sede de Finanças e Cartório Notarial. ----------------------------- 
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---------- 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. ---------------------------------- 

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

---------- 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 Vice-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 Vice - Presidente       O Secretário 


