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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 19/2011 
 
 

Da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 17 de Outubro de 2011 
 
 

---------- Aos dezassete 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 extraordinária, 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 dez horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ----

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

---------- RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES N.ºS 03/2010 E 01/2011 – VOTO SECRETO:  

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 3/2010: 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, referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------

---------- O Senhor Presidente esclareceu que dada a natureza secreta do 
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escrutínio, não será possível a apresentação de declarações de voto, sob pena 

de, desta forma, indicar o sentido de voto. ----------------------------------------  

---------- A Câmara deliberou, recorrendo à votação por escrutínio secreto, 

com 3 votos favoráveis e 2 votos desfavoráveis, concordar por maioria, com 

o teor do Relatório Final e pena disciplinar aí propostas. ----------------------- 

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

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 1/2011: 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, referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------  

---------- A Câmara deliberou, recorrendo à votação por escrutínio secreto, 

com 3 votos favoráveis e 2 votos desfavoráveis, concordar por maioria, com 

o teor do Relatório Final e pena disciplinar aí propostas. ----------------------- 

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA : A Câmara deliberou 

ainda, por unanimidade, aprovar a acta, 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. ----------------------------------

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dez 

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

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

Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi,  

e mandei lavrar. ---------------------------------------------------------------------- 

 

      O Presidente          O Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


