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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 09/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 27 de Abril de 2011 
 
 

---------- Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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, 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 

maioria dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

fal ta do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 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 08/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 13 de Abril de 2011, cujo texto foi previamente distribuído 

pelos membros presentes na mesma reunião. --------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a referida acta. --------------------------------------------------------------

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º79) respeitante ao dia 26 de Abril, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.837.497,60 (um milhão 

oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.456.953,83 (um milhão quatrocentos e 

cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e três euros e oitenta e três 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 375.916,59 (trezentos e setenta e 

cinco mil  novecentos e dezasseis euros e cinquenta e nove cêntimos). ---------

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

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

Galrito interveio para sol ici tar alguns esclarecimentos relativamente à Lei n.º 

29/87, de 30 de Junho - Estatuto dos Eleitos Locais, mais concretamente à 

atr ibuição de senhas de presença aos eleitos locais que não se encontrem em 

regime de permanência, nas comissões que compareçam ou participem. -------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que esse assunto 

será averiguado pelo Gabinete Jurídico do Município. ---------------------------

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

---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO DE FARELOS E CLARINES/Substi tuiçã o de 

Caução: Foi presente um pedido de substituição de caução prestada pela 

firma ASIBEL – Construções, S.A., referente à empreitada em epígrafe, o 

qual está documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras 

Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

autorizar o reembolso à referida firma da importância de € 3.199,84 (três mil 

cento e noventa e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), referente a 5% de 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------

---------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 

DE GUIA ÁUDIO PORTÁTIL – Anál ise e Aprovação:  Foi presente o 

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

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

aprovar o referido regulamento, e submeter o mesmo à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

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

----------  PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO:  Foram presentes os 

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURA, 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS: Solicitando subsídio no valor de € 

1.500,00 (mil  e quinhentos euros), para fazer face a despesas inerentes à 

realização da Festa da Maia a 28 de Maio do corrente ano. ---------------------

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

atr ibuir um subsídio correspondente a 65% do montante solicitado, 

designadamente € 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. ----------------------------------  

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

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

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

A SANTA JUSTA – Concurso Público – Ratif icação: Foi presente o 

processo em apreço, para rati f icação pela Câmara Municipal da Acta de Erros 

e Omissões, referente à Empreitada em epígrafe, datada de vinte e um de 

Abril de dois mil  e onze. ------------------------------------------------------------ 

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

rat if icar o processo supra mencionado. -------------------------------------------- 

---------- 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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---------- COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO:  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 renovação e reestruturação da referida 

comissão. -----------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a referida proposta, e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos e para os efeitos da alínea j) do n.º 1 do artigo 53.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------- 

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

---------- ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE – CORTES PEREIRAS -  

PEDIDO DE ISENÇÃO 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 Festa Anual, a realizar no 

dia 16 de Julho do corrente ano. ----------------------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – Licença e special de 

ruído para espectáculos - Ratif icação: Foi presente um pedido de isenção 

de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para espectáculos, para O 

Baile real izado a 16 de Abril  do corrente ano. ------------------------------------

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

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CES SÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO EM  

ALCOUTIM: Foi presente o processo referente ao concurso em epígrafe, 

conforme deliberação tomada pela Câmara na reunião de 23 de Fevereiro de 

2011. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Após apreciação das propostas apresentadas e a verificação de que 

as mesmas se encontram conforme o respectivo processo de concurso, nos 

termos da acta apresentada pelo Júri , a Câmara validou a supracitada acta e 

deliberou, por unanimidade, adjudicar a exploração do Bar da Praia Fluvial 

do Pego Fundo a Ricardo Alexandre Rodrigues Cavaco, pelo valor mensal de 

€ 275,00 (duzentos e setenta e cinco euros), durante o período de 2 anos. ---- 

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

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

---------- ACORDO DE FUNDADORES – PROTOCOLO DE ADESÃO DE 

ASSOCIADOS APOIANTES ENTRE A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO 

ALGARVE E O MUNICIPIO 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 estabelece as contribuições e contrapartidas a que cada um 

dos Outorgantes l ivre e reciprocamente se obriga, nos termos e condições 

previstas, cabendo ao Município de Alcoutim participar com uma 

comparticipação financeira anual de € 6.000,00 (seis mil euros), corrigida 

anualmente de acordo com o indicador de inflação publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatíst ica, sob a designação de Variação Média dos últ imos 

doze meses do índice de preços no consumidor, numa perspectiva de 

continuidade não inferior à vigência do presente Acordo. ----------------------- 

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

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

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

---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO:  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 vista à comparticipação extraordinária de € 5.373,73 

(cinco mil trezentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para construção de 72 catacumbas no 

Cemitério de Mart im Longo. -------------------------------------------------------- 



 6

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

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

---------- COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL – 

DETERMINAÇÃO DE REMUNERAÇÃO:  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 fixação de remuneração do cargo de Comandante Operacional 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------

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

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

---------- 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 


