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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 08/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 13 de Abril de 2011 
 
 

---------- Aos treze dias do mês de Abri l 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 07/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 30 de Março de 2011, cujo texto foi  previamente distribuído 

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.º71) respeitante ao dia 12 de Abril, que apresentava 
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os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.491.691,66 (um milhão 

quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e noventa e um euros e sessenta e 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.076.312,30 (um milhão e setenta e seis 

mil trezentos e doze euros e trinta cêntimos); ------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 410.616,81 (quatrocentos dez euros 

seiscentos e dezasseis euros e oitenta e um cêntimos). -------------------------- 

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

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

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

---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO CM-EM 507 – 

TROÇO PEREIRO / SANTA MARTA – Aprovação:  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 aprovação do Projecto de execução supra-mencionado. ------------

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

aprovar a 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. ----------------------------------

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

---------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO CAMINHO 

AGRÍCOLA: PÃO DURO – MONTARGIL – EM 124 – Aprovação : 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 aprovação do Projecto de execução supra-

mencionado. --------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a 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. ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------- RECONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA /  

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES – REAPRECIAÇÃO – José Miguel Amaral 

Ludovico – Proc. 40/2006: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamento, Ambiente e Serviços 

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

---------- O Senhor Presidente 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, 

aprovar a pretensão do requerente, nos termos do parecer 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. ----------------------------------

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE – Maria dos Anjos Dias / Af onso Vicente – 

Verificação das Obras Executadas: 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 a posse administrativa da 

edificação, bem como a execução coesiva das obras, nos termos previstos na 

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

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

---------- COBRANÇA DE RAMAIS DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS EM 

EMPREITADAS FINANCIADAS PELO FUNDO DE COESÃO: Foi presente uma 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos e da Divisão Administrativa e 

Financeira, de Cultura e de Desporto, referente ao assunto em epígrafe. ------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

que não seja efectuada a cobrança dos ramais de água e de esgotos das 

empreitadas constantes na informação, que se encontram insertas em 

operações financiadas pelo Fundo de Coesão. ------------------------------------ 

---------- 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 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM:  Foi presente uma 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, que 

visa, de modo articulado, garantir a melhoria da qualidade dos serviços de 

assistência e segurança na Praia Fluvial do Pego Fundo, tendo em vista 

l imitar os riscos da ocorrência de acidentes. O Município procederá à 

transferência do montante de € 6.000,00 (seis mil euros) para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim. ---------------------------

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

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

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

---------- CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E 

O FUTEBOL CLUBE ESTRELA PEREIRENSE: 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 contrato de comodato entre o Município de Alcoutim e a 

Associação supra mencionada, nomeadamente à cedência gratuita de uma 

parte do edifício da escola primária de Pereiro pelo período de 30 anos. ------

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

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

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

--------- ASUNTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------

---------- PEDIDO DE APOIO FINACEIRO – JUNTA DE FREGUESIA DE 

VAQUEIROS – Rectif icação de deliberação: Foi presente o processo 

respeitante ao assunto em epígrafe, no sentido de recti f icar a deliberação de 
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Câmara Municipal, tomada em reunião ordinária, realizada no dia 16 de 

Março de 2011, quanto ao valor a atribuir. ----------------------------------------

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

recti f icar a referida deliberação, ficando com a seguinte redacção: ------------ 

--------- 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 € 975,00 (novecentos e setenta e cinco 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. ---------------------------------- 

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE EM GUERREIROS DO RIO:  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. --------------------------------------------------------- 

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

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

---------- CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS: Foi presente um pedido 

de isenção de pagamento de taxas referente à obra de remodelação do 

edifício. -------------------------------------------------------------------------------  

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

isentar o pagamento das taxas nos termos do capítulo II do artigo 10.º da 

Tabela de Taxas Tari fas Preços e Licenças. ---------------------------------------  

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

---------- REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL – 

CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO: 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 
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fazendo parte integrante, com vista à consti tuição de uma comissão de 

acompanhamento do referido regulamento, sendo esta composta pelos 

seguintes elementos: Sr. Vereador José Carlos Pereira, Sr. Vereador Hugo 

Barradas, Sr. Vereador José Galrito, Sr. Dr. João Dias e a Sr.ª Dr.ª Dali la 

Barros. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM : 

Foi presente uma 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 o objectivo impulsionar a 

dinamização, organização e desenvolvimento do teatro nos costumes e nos 

hábitos das gentes de Alcoutim, através do projecto TEA – Teatro 

Experimental de Alcoutim. O Município procederá à transferência do 

montante de € 6.000,00 (seis mil euros) para a Santa Casa da Misericórdia de 

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

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

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

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

---------- 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 quinze 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 


