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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 04/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 23 de Fevereiro de 2011 
 
 

---------- Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro 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 03/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 09 de Fevereiro 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. -------------------------------------------------------------- 

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

T-dois da Tesouraria (n.º37) respeitante ao dia 22 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.778.640,06 (um milhão 

setecentos e setenta e oito mil seiscentos e quarenta euros e noventa e seis  

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.333.720,97 (um milhão trezentos e 

trinta e três mil setecentos e vinte euros e noventa e sete cêntimos); ----------

---------- Operações Não Orçamentais - € 435.840,46 (quatrocentos e tr inta e 

cinco mil oitocentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos). -------------

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

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

Galrito interveio para colocar algumas questões que pretendia ver 

esclarecidas. Começou por questionar se o Senhor Vereador Hugo Barradas 

podia exercer o voto na atribuição de subsídios à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, já que é Segundo Comandante do 

Corpo de Bombeiros. Questionou ainda, se a colocação dos rai ls de protecção 

na E.N. 124 está a ser efectuada convenientemente, uma vez que uma 

colocação deficiente dos mesmos poderá dar origem a acidentes. Fez também 

referência à rotunda do Pereiro, questionando se as medidas da mesma estão 

correctas. Terminou a sua intervenção fazendo referência ao troço Martim 

Longo/Corte Serranos, particularmente ao buracos nas bermas, e que seria 

conveniente a reparação das mesmas. ----------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para responder às 

questões colocadas pelo Senhor Vereador José Galrito. Relativamente à 

primeira questão, esclareceu que o Senhor Vereador Hugo Barradas pode 

votar na atribuição de subsídios dos Bombeiros, pois não integra nos corpos 

sociais, logo não se encontra em impedimento legal. No que diz respeito à 

colocação dos rai ls de protecção na E.N. 124, o Senhor Vereador José Carlos 

Pereira refere que vai averiguar, pois este é um assunto que também o 

preocupa. Relat ivamente à rotunda do Pereiro, esclareceu que, tecnicamente 

as concordâncias das estradas que fazem parte da rotunda estão ao mesmo 

nível, e que foram efectuados diversos testes com vários veículos. Para 

terminar esclareceu que, relativamente às bermas do Troço Martim 

longo/Corte Serranos, o assunto será averiguado, tomando as dil igências 
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necessárias, e, caso seja viável, os funcionários da Câmara irão efectuar a 

sua reparação. ------------------------------------------------------------------------

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLU VIAL DE 

ALCOUTIM / Discussão a Aprovação do Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica 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 a referida proposta, salvo a alínea c, tendo esta sido aprovada por 

maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galri to e 

Osvaldo 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. ----------------------------------

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

---------- LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM / 

Atribuição de Lote:  Foi presente a acta de negociação referente à atribuição 

do lote 06 da Zona Industrial de Alcoutim à Empresa Caetano, Costa & Costa 

Lda. ------------------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir o referido lote nos termos constantes na acta de negociação supra 

mencionada. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- DISTRIBUIÇÃO DE PELOURO / Despacho n.º01/2011: Foi 

presente o despacho em epígrafe, referente à alteração da atribuição do 

Pelouro dos Transportes atribuído ao Senhor Vereador José Carlos da Palma 

Pereira, conforme Despacho n.º09/2009 exarado pelo Senhor Presidente a 30 

de Outubro de 2009, sendo o mesmo atribuído ao Senhor Vereador Hugo 

Miguel Gago Barradas. --------------------------------------------------------------  
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---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------

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

---------- REVERSÃO DE LOTE / Loteamento a Sul de Alcoutim: Foi 

presente um requerimento do adquirente do lote n.º 6 no loteamento a Sul de 

Alcoutim, referente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------

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

restituição da posse para o Município pela reversão do Lote n.º6 – Artur 

Jorge Teixeira Godinho, bem como entregar 90% do valor correspondente ao 

montante pago pelo adquirente na outorga da escritura pública. ---------------- 

---------- 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.º3/2011: 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 à Senhora 

Conceição Custódia, residente na localidade de Santa Marta, Freguesia de 

Alcoutim, no valor de € 604,44 (seiscentos e quatro euros e quarenta e quatro 

cêntimos), para pagamento de medicamentos de doença de Alzheimer, nos 

termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento para atribuição 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 € 604,44 (seiscentos e quatro euros e 

quarenta e quatro 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. ---------------------------------- 

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

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

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

---------- FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALCOUTIM:  

Solicitando subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) para fazer face a 

despesas de deslocação de Jovens Missionários ao concelho de Alcoutim. ----

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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atr ibuir um subsídio correspondente a 65% do montante solicitado, 

designadamente € 650,00 (seiscentos 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. ---------------------------------- 

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

---------- CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS: Solicitando subsídio 

para fazer face às despesas inerentes à execução do Plano de Actividades 

para o ano de 2011. ------------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 10.737,03 (dez mil setecentos e trinta e 

sete euros e três cêntimos), pagável em três tranches no valor de € 3.579,01 

(três mil quinhentos e setenta e nove euros e um cêntimo), sendo a primeira 

em Fevereiro, a segunda em Maio e a terceira em Setembro. -------------------- 

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

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO: Solicitando um 

subsidio no valor de € 412,38 (quatrocentos e doze euros e trinta e oito 

cêntimos) para compart icipação das facturas da i luminação de Natal/09. ------

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

atr ibuir 50% do valor sol ici tado, designadamente € 206,19 (duzentos e seis 

euros e dezanove 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 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO:  Foi presente uma 
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proposta 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 extraordinária de € 1.307,13 

(mil trezentos e sete euros e treze cêntimos) para apoio nos materiais de 

i luminação de Natal.  ----------------------------------------------------------------- 

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Carlos Pereira Interveio para 

referir que esta i luminação de Natal foi adquirida em 2009, mas até agora 

ainda não tinha sido possível chegar a um acordo com o Senhor Presidente da 

Junta de Martim Longo quanto ao valor a comparticipar por parte da Câmara, 

e dada a conjuntura económica em que o País se encontra, foi estabelecido 

em reunião de Câmara, e aceite por todos, que a comparticipação para este 

t ipo de aquisições, passaria a ser de 40%. -----------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves interveio para referir que, 

por uma questão de justiça e de bom senso, esta comparticipação específica,  

deveria ser ainda na ordem dos 50%, uma vez que quando o pedido foi  

solicitado, ainda não haviam as restrições que existem neste momento. -------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira voltou a intervir referindo 

que, por uma questão de bom senso, justiça e igualdade, a Câmara não 

poderia ir para além dos 40%, uma vez que já foram atribuídos subsídios a 

outras Juntas de Freguesia e outras entidades, aplicando esta percentagem. 

Devendo, portanto, manter a igualdade. ------------------------------------------- 

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

aprovar a referida proposta 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. ---------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E A A.T.A.S – ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 

ALCOUTIM – SANLUCAR: Foi presente uma minuta do 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 promoção do Concelho de Alcoutim em parceria com a A.T.A.S., 

nomeadamente na promoção das relações transfronteiriças e do turismo. ------ 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta do referido protocolo, bem como a transferência para a 

A.T.A.S., por um período de seis meses, no montante de € 5.850,00 (cinco 

mil oitocentos 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. ----------------------------------

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

---------- TABELA DE TAXAS, TARIFAS PREÇOS E LICENÇAS – 

Actualização dos Valores: Foi presente a informação referente ao assunto 

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

---------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------- 

---------- 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 quarenta 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 

 


