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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 20/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Outubro de 2011 
 

 

---------- Aos vinte e seis 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, Francisco Augusto Caimoto Amaral, José Carlos 

da Palma Pereira, José D`Assunção Pereira Galri to, 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 19/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 12 de Outubro de 2011, cujo texto foi previamente 

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

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com 

uma abstenção do Senhor Presidente, por não ter estado presente na referida 

reunião, aprovar a supracitada acta. ------------------------------------------------ 

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º204) respeitante ao dia 25 de Outubro, que 
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apresentava os seguintes resultados: -----------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.048.548,61 (dois milhões 

e quarenta e oito mil , quinhentos e quarenta e oito euros e sessenta e um 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.672.436,89 (um milhão seiscentos e 

setenta e dois mil,  quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e nove 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 371.334,70 (trezentos e setenta e 

um mil trezentos e tr inta e quatro euros e setenta cêntimos). ------------------- 

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

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

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

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

---------- Foi presente uma moção relat ivamente à extinção da Junta de 

Freguesia do Pereiro, que se passa a transcrever: “ MOÇÃO : Perante a 

proposta de Governo de agregação, ou melhor, extinção da Junta de Freguesia 

do Pereiro, o executivo de Alcoutim vem manifestar a sua mais veemente 

oposição. Trata-se de uma Freguesia maiori tariamente envelhecida, 

deserti f icada, empobrecida, isolada e que o único elo de l igação entre a 

população e administração pública é precisamente o edifício e os serviços da 

Junta de Freguesia, já que neles funcionam os serviços dos CTT, de apoio 

social, da extensão de saúde, tendo até a Junta de Freguesia sido o único 

motor de vida social e cultural naquela freguesia. A levar-se a cabo tal  

pretensão, trata-se de uma “certidão de óbito” antecipada, passa às gentes 

desta freguesia. Por tal , o executivo camarário vem solicitar ao Governo, 

através da Secretaria de Estado da Administração Local, a manutenção desta 

freguesia como a única atitude correcta e coerente de um Governo e de um 

País que se quer equil ibrado, harmonioso e onde não haja lugar a cidadãos de 

1ª e 2ª.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a moção, bem como dar conhecimento do teor da mesma à 

Assembleia Municipal,  ao Exmo. Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos 

Parlamentares, ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Administração Local e 

Reforma Administrat iva, ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Executivo da 

Amal, ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Directivo da Associação 
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Nacional dos Municípios Portugueses, ao Exmo. Sr. Presidente da Associação 

Nacional de Freguesias e ao Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Pereiro. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

DO PEREIRO – MINUTA DE CONTRATO – Despacho para ratificação: Foi 

presente o processo em apreço para efeitos de ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado de 19 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. ---------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

BÁSICO A LARANJEIRAS, MONTINHO DAS LARANJEIRAS, GUE RREIROS DO 

RIO, ÁLAMO E CORTE DAS DONAS – Accionamento da garantia bancária para 

correcção de anomalias: Foram presentes as informações do Gabinete Jurídico, e 

da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, Equipamentos, 

Ambiente e Serviços Urbanos, referentes à empreitada em epígrafe. -----------

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

mandar accionar a Garantia Bancária n.º 07/072/45964 assumida pelo Banco 

BPI SA em 13 de Março de 2007, em nome e a favor do Município, e que foi 

apresentada como caução da boa e regular execução da obra supra 

mencionada, e que após accionamento da caução enunciada, se proceda à 

aquisição de material e reparação de anomalias para conclusão das infra-

estruturas públicas e aceitação integral da mesma, em sede recepção 

provisória e definit iva. -------------------------------------------------------------- 

---------- 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 PARCELA DE TERRENO EM ALCOUTIM – Rui 

Manuel Conceição Cipriano: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica arquivada em 
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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, bem como remeter a mesma à Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 53.º da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, na redacção conferida pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE FARELOS E CLARINE S: Foi 

presente uma minuta 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 cedência do edifício Escolar de 

Farelos à Associação Amigos de Farelos e Clarines, para instalação da sua 

sede social. --------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida minuta de protocolo. ------------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E A JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOUTIM:  Foi presente uma 

minuta 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 transferência para a Freguesia de Alcoutim de € 

1.540,00 (mil quinhentos e quarenta euros), para comparticipação da 

aquisição do projecto de construção de Armazém na Zona Industrial de 

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

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

aprovar a referida minuta de protocolo, e revogar a del iberação tomada em 

Reunião de Câmara de doze de Outubro de 2011, na qual se atribuía um 

subsidio à Freguesia de Alcoutim no valor de € 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. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA  

CONSTRUÇÃO DO LAR, CENTRO DIA E APOIO DOMICILIÁRIO EM 

BALURCOS: 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 Vereador Osvaldo Gonçalves interveio para questionar, 

qual o motivo de um aumento na ordem dos 35% ao valor do emprést imo 

inicialmente previsto. ---------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira, usou da palavra para prestar 

todos os esclarecimentos necessários relativamente à questão apresentada. ---

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

aprovar e submeter à Assembleia Municipal para recti f icação, a proposta de 

pedido de empréstimo até ao montante de € 856.798,07 (oitocentos e 

cinquenta e seis mil,  setecentos e noventa e oito euros e sete cêntimos), em 

conformidade com o atrás exposto e nos termos do art.º 64.º, n.º6 alínea a) e 

do artigo 53.º, n.º2 alínea d) e n.º7, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como que se 

proceda à abertura de um Procedimento de Concurso para Empréstimo 

Bancário, nos termos constantes da referida proposta. ---------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACÇÃO DO 

CONTRATO LOCAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL “+ INCLUSÃ O”: Foi 

presente uma informação da Divisão de Acção Social, Saúde e Educação, 

referente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------

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

aprovar a referida alteração. --------------------------------------------------------

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

----------  ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO 

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO: Foi presente uma adenda ao contrato 

programa referente ao assunto em epígrafe. ---------------------------------------

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

aprovar a referida adenda. ---------------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

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

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

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

um subsídio no valor de € 135,30 (cento e trinta e cinco euros e trinta 

cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à manutenção da recepção de 

emissões televisivas. -----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 135,30 (cento e trinta e cinco euros e tr inta 

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

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

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

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

FREGUESIA DO PEREIRO: Foi presente uma minuta 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, no âmbito da 

prossecução de duas intervenções a real izar na Aldeia do Pereiro, 

nomeadamente, a obra “Parque das Merendas” e a obra “Parque de 

Exposições e Feiras”. ---------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida minuta 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. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA SOBRE O 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 01/2010 – ESCRUTÍNIO SECRETO: 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. --------------------- 

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

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

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

---------- ADENDA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO GUITARRA DO 

ALGARVE:  Foi presente uma adenda ao acordo de cooperação supra-

mencionado, referente às despesas no pólo de Martim Longo para o últ imo 

trimestre de 2011, no que se refere à formação e despesas logísticas. ---------

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

aprovar a referida adenda. ---------------------------------------------------------- 

---------- 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 um 

Baile Popular, a 12 de Novembro. -------------------------------------------------- 

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

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM – CONCURSO 

PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DOS LOTES N.º3, N.º5 E N.º6: Foi 

presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa Financeira de 

Cultura e Desporto referente ao assunto em epígrafe. ----------------------------

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

renovar o procedimento concursal para al ienação dos referidos lotes. --------- 

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

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

---------- PERIGO DE DERROCADA: TALUDE – E.M. 507 JUNTO AO 

BAIRRO DAS CASAS PRÉ-FABRICADAS NA VILA DE ALCOUTIM : Foi 

presente uma informação do Chefe de Divisão Administrativa Financeira de 

Cultura e Desporto referente ao assunto em epígrafe. ----------------------------

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

determinar a posse administrativa, nos termos constantes na informação 

apresentada. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  Foi presente uma 

minuta 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 no valor de € 295,49 (duzentos 

e noventa e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), para fazer face ao 

tratamento de combate ao tabagismo de dois munícipes carenciados. ----------  

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

aprovar a referida minuta de protocolo. ------------------------------------------- 
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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 onze 

horas e trinta 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 


