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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 22/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de Novembro de 2011 
 

 

---------- Aos vinte e oito 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, Osvaldo dos Santos Gonçalves, Hugo Miguel Gago 

Barradas, respectivamente Presidente e Vereadores do referido Órgão do 

Município, cuja ordem de trabalhos fica arquivada em pasta anexa. -----------

---------- SUSPENSÃO DE MANDATO: Foi apresentado o pedido de 

suspensão de mandato do Senhor Vereador José D’assunção Pereira Galrito, 

eleito na l ista do PS, por um período de 2 (dois) dias de 28 a 29 de 

Novembro, conforme previsto nos Artigos 77.º e 79.º do Decreto-Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, Alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Dado que a Lei prevê a substituição do membro que requer a suspensão pelo 

membro que se segue de imediato na l ista, foi convocado o Senhor Paulo 

Jorge Cavaco Paulino, que esteve presente, tendo-se procedido à veri ficação 

da sua legit imidade, tomando posse imediata nas suas funções. ---------------- 

---------- 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 21/2011, da reunião pública ordinária 
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realizada no dia 09 de Novembro 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 Vereador Paulo Jorge Cavaco Paul ino, 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.º226) respeitante ao dia 25 de Novembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.796.239,81 (um milhão  

setecentos e noventa e seis mil , duzentos e trinta e nove euros e oitenta e um 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.388.444,89 (um milhão trezentos e 

oitenta e oito mil , quatrocentos e quarenta e quatro euros e oitenta e nove 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 403.563,81 (quatrocentos e três mil 

quinhentos e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos). -------------------- 

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

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

Osvaldo Gonçalves interveio para agradecer ao restante executivo, a 

alteração da data da reunião. --------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE PARQUE DE MERENDAS E AUTO-CARAVANISMO  

DO PEREIRO – Aprovação do PSS – Ratificação: Foi presente o processo em 

apreço para efeitos de rat if icação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente, datado de 11 de Novembro 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. ---------------------------------- 

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

---------- CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO N O 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM – Concurso Público: Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e 
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fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, 

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

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

que sejam aprovados os termos de referência, o programa de procedimento e 

o caderno de encargos do concurso públ ico para a criação de um NDT no 

município de Alcoutim, que sejam submetidos para aprovação em Assembleia 

Municipal,  e em simultâneo, seja comunicado ao observatório do PROT 

Algarve da aprovação dos ci tados documentos e Reunião de Câmara, 

considerando que os mesmos deram cumprimento ao exigido no parecer 

técnico daquele Observatório. ------------------------------------------------------ 

---------- 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 RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA VILA 

ROMANA DO MONTINHO DAS LARANJEIRAS – MASSA INSOLVEN TE DA 

MIMOGAL – Restituição da Caução: Foi presente uma informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e 

Serviços Urbanos, relativa à restituição de caução referente à empreitada em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------

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

autorizar o reembolso no valor de € 5.503,95 (cinco mil quinhentos e três 

euros e noventa e cinco cêntimos), referente a 5% e 10% de reforço de 

caução, à Massa Insolvente da Mimogal. ---------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA VILA 

ROMANA DO MONTINHO DAS LARANJEIRAS – MASSA INSOLVEN TE DA 

MIMOGAL – Cancelamento da garantia bancária: Foi presente uma informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, 

Ambiente e Serviços Urbanos, relat iva ao cancelamento da garantia bancária 

referente à empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------  

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

mandar cancelar a garantia bancária n.º 03/240/07604 no valor de € 5.748,72 

(cinco mil setecentos e quarenta e oito euros e setenta e dois cêntimos) 
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emitida pelo Banco BPI S.A. -------------------------------------------------------

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

---------- QUALIFICA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E DE 

PRODUTORES PARA A VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PR ODUTOS 

TRADICIONAIS PORTUGUESES – Exoneração do Município de Alcoutim: 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. ---------------------

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

propor à Assembleia Municipal a exoneração e consequente cessação na 

QUALIFICA – Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a 

Valorização e Quali f icação doa Produtos Tradicionais Portugueses, ao abrigo 

da prerrogativa da alínea m) do nº.2 do art igo 53º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro alterada e republ icada pela Lei 5-A/2002, de 1 de Janeiro. ---------- 

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

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

---------- TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP): 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, com vista à f ixação de Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem fixada no percentual de 0,00% para o ano de 2012. ---------------  

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

aprovar a referida proposta e remete-la à Assembleia Municipal, nos termos 

do artigo 53.º nº. 2 da alínea e) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------- 

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE TERRENO PUBLICO MUNICIPAL – Requerente : 

Laurinda Nascimento: O assunto foi retirado. A proposta da ret irada deste 

ponto foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E  A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  Foi presente uma adenda 

ao protocolo em epígrafe, celebrado a 28 de Outubro de 2011, com vista à 

atr ibuição de um valor de 89,57€, a acrescer ao montante já comparticipado 

no supra-citado protocolo. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

CONSTRUÇÃO DO LAR, CENTRO DIA E APOIO DOMICILIÁRIO EM 

BALURCOS: Correcção de Recapitulativo: 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. -------------------------------------------------- 

---------- 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 € 1.114.872,96 (um milhão, cento e 

catorze mil, oitocentos e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos), em 

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

do artigo 53.º, nº2 alínea d) e nº7, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A A/2002, de 11 de Janeiro, e que del ibere 

a abertura de um procedimento de concurso para empréstimo bancário, com 

as condições constantes na 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. ---------------------------------- 

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

---------- ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

2012: Foram presentes os documentos em epígrafe, respeitantes ao exercício 

do ano de 2012. --------------------------------------------------------------------- -

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para fazer uma 

explicação pormenorizada, referindo que este orçamento, devido à crise que o 

país atravessa, e tendo em atenção o solicitado na proposta do Orçamento de 

Estado para 2012, foi efectuado um esforço de contenção e redução em 

termos de despesas correntes, e aumentando as despesas de capital , 
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procurando reduzir as despesas de funcionamento da Câmara, e ao mesmo 

tempo aumentar o investimento, continuando a promover o crescimento 

económico no Município e melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Num 

ano duro que se perspectiva para as famílias, este é um orçamento que 

reforça o apoio social, diminui o IRS em 5% às famílias, continuando a dar 

apoio com os serviços essenciais, e o invest imento continua a ser a grande 

prioridade, apresentado um conjunto de obras e actividades, sem pôr em risco 

a estabil idade financeira e sem hipotecar o investimento futuro do Município. 

---------- Os Senhores Vereadores Osvaldo Gonçalves e Paulo Paulino, 

apresentaram uma proposta que se passa transcrever: “PROPOSTA – Quando 

no preâmbulo introdutório do Exmo. Sr. Presidente, são referidas e reiteradas 

a aposta em polit icas de desenvolvimento sustentado como pressuposto, a 

melhoria de vida dos munícipes, eis que surgem números que nos confundem, 

nomeadamente a redução de já parca rubrica para protocolos com as Juntas 

de Freguesias, com reduções absolutamente desproporcionadas, passando de 

230.000 € em 2011 para 110.000 para 2012. Embora esta redução afecte mais 

as Freguesias que nutrem de maior saúde financeira, pois são as que ainda 

podem continuar a aceder e aproveitar os protocolos com divisão de custos, 

ignora totalmente as dif iculdades financeiras de quem não tem condições de 

aceder aos referidos protocolos. Neste sentido, e para que as JF possam de 

igual modo, melhorar e optimizar a sua capacidade de intervenção junto das 

populações locais, propomos a atribuição de delegação de competências para 

as JF que se manifestarem interessadas, devendo assim ficar incluída no 

orçamento para o ano de 2012. A delegação de competências, a existir, 

deverá ser acompanhada dos meios necessários ao seu adequado exercício, 

num quadro de exigente uti l ização e racionalização dos recursos financeiros. 

A delegação de competências, tal como se conhece em inúmeros municípios a 

nível nacional e também a nível regional, revelam-se instrumentos 

importantes para a afirmação das juntas de freguesia na medida em que 

reforçam signif icativamente os seus poderes e capacidades de intervenção 

permitindo melhorar e dar maior eficácia à acção do poder local junto das 

suas populações. No actual quadro de crise, onde a palavra de ordem é cortar, 

podemos e devemos ser solidários com quem mais sofre com esses cortes, e 

que no cenário concreto, são as juntas de freguesia, algumas delas a 

funcionar em limites absolutamente caóticos, com tendência a piorar com os 



 7

cortes da administração central para o próximo ano, é portanto necessário e 

urgente a adopção desta medida que a bancada do PS propõe como alteração 

ao presente orçamento para o ano de 2012.A presente proposta tem 

enquadramento legal nos art igos 37 e 66 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com alterações introduzidas pela lei 5A-2002 de 11 de Janeiro. 

Alcoutim, 28 de Novembro de 2011”. ----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo que f icou 

satisfeito que na proposta apresentada pelos os Senhores Vereadores da 

bancada do PS, apenas tenham feito referência à redução da rubrica para 

protocolos com as Juntas de Freguesia. O que significa que concordam com o 

restante que o orçamento contempla. Refere ainda, que na actual conjuntura 

económica que o país se encontra, o esforço que é pedido, é um esforço 

conjunto, e tem de ser feito por todos, e que nenhuma junta de freguesia 

deixou de executar obras por falta de apoio, e que inclusivamente a verba 

contemplada no orçamento de 2011 não foi uti l izada na sua totalidade. -------

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves interveio referindo não ter 

t ido a noção da execução orçamental das rubricas de 2011. ---------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra referindo que as Juntas de 

Freguesia executaram inúmeras obras a custo zero, através da 

comparticipação de fundos comunitários e da Câmara. Relativamente à 

proposta apresentada pelos Senhores Vereadores da Bancada do PS, o Senhor 

Presidente refere que a mesma se trata de um equívoco, já que referem que, 

passando a citar:  “…No actual quadro de crise, onde a palavra de ordem é 

cortar, podemos e devemos ser solidários com quem mais sofre com esses 

cortes, e que no cenário concreto, são as juntas de freguesia…”. Em sua 

opinião, quem mais sofre com este cenário de crise são os idosos, os 

funcionários públicos, os doentes e os desempregados, as pessoas de um 

modo geral, não uma instituição, por essa razão, neste orçamento foram 

reforçadas as verbas para apoio social,  para que a população do concelho 

mantenha alguma qualidade de vida. -----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves usou da palavra 

mencionando que na proposta apresentada, ao referir-se que quem mais sofre 

são as juntas de freguesia, seria apenas dentro do contexto do orçamento. ----

---------- O Senhor Presidente voltou a intervir, referindo que é precisamente 

no contexto do orçamento que temos de apoiar mais os desempregados, os 
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pensionistas e os doentes, e daí o reforço da verba para o apoio social, como 

já foi  referido anteriormente. ------------------------------------------------------- 

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores Osvaldo Gonçalves e Paulo 

Paulino, aprovar os referidos documentos e remete-los à Assembleia 

Municipal, nos termos do artigo 53.º nº. 2 da alínea b) da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------- 

---------- 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: ------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DO LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

ALCOUTIM – ALTERAÇÃO – PLANO DE TRABALHOS E PLANO D E 

PAGAMENTOS: 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. -------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos definit ivo, da 

Empreitada do Loteamento na Zona Industrial de Alcoutim – Alteração,  

nos termos da informação da Divisão de Obras Planeamento e Gestão 

Urbanística, Equipamento, Ambiente e Serviços Urbanos. ---------------------- 

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADO AO 

LAR E CENTRO DE DIA DE ALCOUTIM E A UNIDADE DE CUID ADOS 

CONTINUADOS: 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. -------------------------------------------------------------------------------

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

remeter a presente proposta à Assembleia Municipal, nos termos da alínea i) 
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do n.º2 do art.º 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para competente 

autorização de alienação do direito de superfície por 99 anos sobre parcela da 

referida fracção identificada em planta anexa, de modo a regularizar a 

situação jurídica do Lar e Centro de Dia de Alcoutim já implementado e 

viabil izar a construção da Unidade de Cuidados Continuados. ------------------ 

---------- 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 17 de Dezembro. -------------------------------------------------- 

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

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS – Proc. n.º10/2011: Foi presente uma informação da 

Técnica Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá por transcrito para 

todos os efeitos legais, referente à atribuição de um subsídio ao Senhor 

Jacinto Manuel Francisco, residente na localidade de Alcoutim, Freguesia de 

Alcoutim, no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), para pagamento de 

cirurgia às cataratas, nos termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento 

para atr ibuição de apoios económicos a famílias carenciadas, do Município 

de Alcoutim. -------------------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 2.000,00 (dois mil  euros). ------------------- 
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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. ----------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

– Cari tas Diocesana de Beja, para comparticipação nas despesas de 

internamento de munícipe do concelho de Alcoutim: Foi presente uma 

informação do Gabinete de Acção Social, Saúde e Educação, referente ao 

assunto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------

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

autorizar a compart icipação mensal de 180.00 €, com efeito a partir de 

Outubro de 2011, num período de 12 a 18 meses, conforme indicação da 

comunidade, para comparticipação nas despesas do internamento do Senhor 

Ricardo Jorge Camarada Gonçalves. ----------------------------------------------- 

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

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

---------- CONSELHO GERAL – REPRESENTANTES DO MUNICIPIO 

DE ALCOUTIM: 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

que de acordo com o previsto no n.º 3 do art igo 14.º e alínea e) do n.º 2 do 

Artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abri l,  designar como 

representantes do Município de Alcoutim, para o Conselho Geral,  do 

Agrupamento de Escolas do Concelho, os seguintes elementos: ---------------- 

• Hugo Miguel Gago Barradas (Vereador a tempo inteiro da CMA). ------ 

• Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma (Técnica Superior – Área de 

Invest igação Social Aplicada). ----------------------------------------------  

• Sofia Isabel Jesuíno Matilde (Técnica Superior – Área de Psicologia).  

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E GRUPO DESPORTIVO 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 cedência a título gratuito, do edifício do Centro 

Náutico ao Grupo Desportivo de Alcoutim. --------------------------------------- 

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

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

---------- 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 doze 

horas, 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 


