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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 21/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Novembro de 2011 
 

 

---------- Aos nove dias do mês de Novembro 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 20/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 26 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 unanimidade, 

aprovar a referida acta. -------------------------------------------------------------- 

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º213) respeitante ao dia 08 de Novembro, que 

apresentava os seguintes resultados: -----------------------------------------------
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.899.237,60 (um milhão  

oitocentos e noventa e nove mil , duzentos e trinta e sete  euros e sessenta 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.552.236,70 (um milhão quinhentos e 

cinquenta e dois mil,  duzentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos); ------

---------- Operações Não Orçamentais - € 342.701,72 (trezentos e quarenta e 

dois mil setecentos e um euros e setenta e dois cêntimos). ---------------------- 

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

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

Galrito interveio para alertar da necessidade de intervenção na faixa de 

rodagem na Avenida dos Bombeiros, uma vez que a mesma apresenta parte da 

berma danificada. -------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra, referindo 

que serão tomadas as providências necessárias para solucionar o problema. --

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

---------- CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À BARRADA – 

Aprovação do projecto e abertura de concurso; 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. -------------------------------------

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

aprovar o Projecto de Execução da Empreitada supra citada, nos termos da 

informação técnica, que seja aberto concurso público para a execução da 

empreitada, nos termos da alínea b) do art. 19.º do Código dos Contratos 

Públicos, sendo o valor base da mesma de € 415.996,28 + IVA, e que seja 

aprovada a constituição do Júri para o concurso, de acordo com a informação 

técnica. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E O GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM:  O assunto foi  

ret irado. A proposta da retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade ---

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

ALCOUTIM E A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA DE 

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

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

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

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

---------- BARRAGEM ROMANA – ÁLAMO: Foi presente uma informação 

da Divisão Administrat iva e Financeira, referente à apresentação de contra-

propostas no âmbito do projecto de valorização da Barragem Romana. --------

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

manter a proposta apresentada pelo aval iador imobiliário. ----------------------

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

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

---------- 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 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 


