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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 06/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 16 de Março de 2011 
 
 

---------- Aos dezasseis dias do mês de Março 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. ----------------------------------------------------------

---------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  A Câmara considerou justi f icadas 

as faltas na reunião pública ordinária de 09 de Março de dois mil e onze, dos 

Senhores Vereadores José Carlos da Palma Pereira, Hugo Miguel Gago 

Barradas, José D’Assunção Pereira Galri to e Osvaldo dos Santos Gonçalves, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do art igo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------

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

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente pôs à discussão a acta n.º 04/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 23 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.º51) respeitante ao dia 15 de Março, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.507.237,51 (um milhão 

quinhentos e sete mil duzentos e trinta e sete euros e cinquenta e um 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.093.794,07 (um milhão e noventa e 

três mil setecentos e noventa e quatro euros e sete cêntimos); ------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 406.422,04 (quatrocentos e seis mil 

quatrocentos e vinte e dois euros e quatro cêntimos). ---------------------------- 

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

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

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE/Requerente: Jack eline 

Rodrigues Arruda do Carmo: POSSE ADMINISTRATIVA: Foi presente 

uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

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

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

emitir parecer favorável à referida informação, nos termos e com os 

fundamentos nela constantes. ------------------------------------------------------- 

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

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

---------- DIREITO DE PREFERÊNCIA – Agostinha Marti ns Guerreiro 

Anselmo – Martim Longo: Foi presente um requerimento de Agostinha 

Martins Guerreiro Anselmo, para o exercício do direito de preferência 

conferido ao Município, sob o prédio urbano sito na zona de protecção da 

Igreja Matriz de Martim Longo, descrito sob o n.º 1397/20000602 e matriz 

n.º 1497, com uma área total de 360 m2, em nome da requerente, 

devidamente documentada com a informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------- 

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

não exercer o direito legal de preferência referente ao imóvel. ----------------- 
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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. ----------------------------------  

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

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A SANTA JUSTA/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 a referida proposta, designadamente, que seja aberto concurso 

público para execução da referida empreitada, nos termos da alínea b) do 

art igo 19.º do Código dos Contratos Públicos, sendo o valor base da mesma 

de € 547.377,98 (quinhentos e quarenta e sete mil , trezentos e setenta e sete 

euros e noventa e oito 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. ----------------------------------  

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

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A PEREIRO, VICENTES, SERRO DA VINHA DE BAIXO E  DE 

CIMA E COITO/Substi tuição de Caução: Foi presente um pedido de 

substi tuição de caução prestada pela firma Hidralgar – Equipamentos 

Electromecânicos, S.A., referente à empreitada em epígrafe, o qual está 

documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras Planeamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------ 

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

autorizar o reembolso à referida firma da importância de € 3.461,82 (três mil 

quatrocentos e sessenta e um euros e oitenta e dois cêntimos), referente a 5% 

de reforço da caução, nos termos da informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------- 

---------- 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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---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ANTIGO EDIF ÍCIO 

DAS FINANÇAS / Validação do PSS: 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 a referida proposta, nomeadamente que se proceda à validação da 

actualização do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada acima referida, 

bem como, que se dê conhecimento do mesmo às partes interessadas, e que se 

proceda à respectiva ratif icação deste despacho, nos termos do disposto no 

n.º3 do art.º 68 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 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. ----------------------------------

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

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

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da “XIII Feira do 

Pão Quente e Queijo Fresco e Marcha-Passeio Regional”. ---------------------- 

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

conceder o subsídio de € 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. ---------------------------------- 

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da Festa do 1º de 

Maio em Bentos. --------------------------------------------------------------------- 

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

conceder o subsídio de € 750,00 (setecentos 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. ---------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

um subsídio no valor de € 565,80 (quinhentos e sessenta e cinco euros e 

oitenta 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 € 565,80 (quinhentos e sessenta e cinco euros e 

oitenta 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: ------------------------------------------------ 

---------- A MOIRA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃ O DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE ALCOUTIM / Pedido de Isen ção de 

Taxa; Licença especial de ruído para espectáculos: Foi presente um pedido 

de isenção de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para 

espectáculos, da XXVI Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim, que 

decorrerá nos dias 11 e 12 de Junho de 2011. ------------------------------------- 

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

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

---------- 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 cinco 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 

 


