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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 02/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Janeiro de 2011 
 
 

---------- Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro 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 01/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 12 de Janeiro 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. ------------------------------------------------------------------------- 

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

T-dois da Tesouraria (n.º17) respeitante ao dia 25 de Janeiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 991.465,19 (novecentos e 

noventa e um mil  quatrocentos e sessenta e cinco euros e dezanove 

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

---------- Operações Orçamentais - € 540.605,57 (quinhentos e quarenta mil  

seiscentos e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos); ---------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 441.804,15 (quatrocentos e 

quarenta e um mil oi tocentos e quatro euros e quinze cêntimos). ---------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não se realizaram 

intervenções. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 

E O AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALGARVE III – 

SOTAVENTO:  O assunto foi  retirado. A proposta da retirada deste ponto foi 

aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO;  Foram presentes os seguintes 

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS: Solicitando subsídio para fazer face às despesas inerentes à 

realização de actividades diversas para o ano de 2011. --------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 55.110,00 (cinquenta e cinco mil cento e 

dez euros), pagável em três tranches no valor de € 18.370,00 (dezoito mil 

trezentos e setenta euros), sendo a primeira no mês de Janeiro, a segunda em 

Maio e a terceira em Setembro. ----------------------------------------------------- 

---------- 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 AUTOMÓVEL DO ALGARVE: Solicitando um subsídio 

no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para fazer face às despesas inerentes 

à realização da Baja CARMIM, nos dias 18, 19 e 20 de Março. ----------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio correspondente a 65% do montante solicitado, 

designadamente € 3.250,00 (três mil  duzentos e cinquenta 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. ---------------------------------- 

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

---------- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 1107 

DE ALCOUTIM:  Solicitando subsídio para fazer face a despesas inerentes à 

realização de actividades l igadas ao escutismo. ----------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 2.600,00 (dois mil e seiscentos 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. ----------------------------------

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO PESSEGUEIRO: 

Solicitando subsídio para fazer face a despesas inerentes à realização do III 

passeio TT a 05 de Fevereiro. ------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete 

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

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

---------- CLUBE DE CAÇADORES OS MOINHOS DA CORTE 

SERRANO: Solicitando um subsídio para fazer face a despesas com a 

realização de obras na sede da Associação. ---------------------------------------

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

conceder um subsídio no montante de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta 

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

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

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

um subsídio no valor de € 18.600,00 (dezoito mil  e seiscentos euros), no 

âmbito do acordo de colaboração “Integração Profissional de Deficientes em 

Idade Activa”. ------------------------------------------------------------------------ 

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

conceder um subsídio no valor total de € 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos 

euros), pagável em três tranches no valor de € 6.200,00 (seis mil e duzentos 

euros), sendo a primeira no mês de Janeiro, a segunda em Maio e a terceira 

em Setembro. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 vinte 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 

 


