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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 03/2012 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Fevereiro de 2012 
 
 

---------- Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, nesta Vi la de 

Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se, em 

reunião públ ica 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 totalidade 

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 02/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 25 de Janeiro de 2012, cujo texto foi previamente distribuído 

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

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

referida acta, com uma abstenção do Senhor Presidente, por não ter estado 

presente na referida reunião. ------------------------------------------------------------

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

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

dois da Tesouraria (n.º27) respeitante ao dia 07 de Fevereiro, que apresentava os 
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seguintes resultados: ---------------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.750.534,66 (um milhão 

setecentos e cinquenta mil , quinhentos e trinta e quatro euros e sessenta e seis 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.417.280,10 (um milhão quatrocentos e 

dezassete mil  duzentos e oitenta euros e dez cêntimos); -----------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 328.239,10 (trezentos e vinte e oito mil 

, duzentos e trinta e nove euros e dez cêntimos). -------------------------------------

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

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

Galrito usou da palavra para alertar quanto à l impeza dos terrenos efectuada sob 

as l inhas de alta tensão, à responsabi l idade da REN, ao que parece foram 

cortadas algumas árvores à revelia dos proprietários, e deitadas para a ribeira. --

---------- O Senhor Presidente referiu que o assunto será averiguado, e solicitado 

esclarecimento à REN, quanto ao sucedido. -------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra novamente para revelar o teor da 

reunião com o Senhor Secretário de Estado da Administração Local, no âmbito 

da reforma da Administração Local, que teve lugar no dia 25 de Janeiro. Referiu 

que o assunto rondou a extinção de freguesias, no caso concreto do concelho de 

Alcoutim, o pretendido é que haja uma fusão entre a freguesia do Pereiro e de 

Giões, mantendo no entanto, o espaço físico e os funcionários de ambas, mas 

apenas com um executivo. Termina a sua intervenção referindo que apesar de ser 

uma imposição da TROIKA, os esforços serão contínuos para que se mantenham 

todas as juntas de freguesia no concelho, contudo a decisão final, infelizmente 

não é da Câmara.--------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito mencionou que esta fusão fará algum 

sentido nas grandes áreas metropol itanas, não num concelho como o de 

Alcoutim. Referiu ainda a importância de sensibil izar a população, para minorar 

o impacto, caso se concretize a fusão das freguesias. Questionou ainda o Senhor 

Presidente quanto ao futuro da Pousada da Juventude de Alcoutim. ----------------

---------- O Senhor Presidente esclareceu que será agendada brevemente uma 

reunião com o Senhor Secretário de Estado da Juventude para clari f icar qual o 

futuro da Pousada. -----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIOS: 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 del iberou, por unanimidade, 

aprovar a referida proposta, bem como submeter a mesma à deliberação da 

Assembleia Municipal, nos termos do art.º 53.º, n.º2 alínea a), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------ 

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

---------- ADENDA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O M UNICIPIO 

DE ALCOUTIM A ASSOCIAÇÃO DE GUITARRA DO ALGARVE: 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 adenda ao acordo de cooperação supra mencionado no montante de € 

14.177,95 (catorze mil cento e setenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos), 

nos termos da referida proposta. -------------------------------------------------------- 

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E O EXÉRCITO PORTUGUÊS: Foi presente uma proposta do 

protocolo de colaboração em epígrafe, 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, que visa a colaboração entre o Município de Alcoutim e o 

Exército, no âmbito de acções de divulgação da prestação de Serviço Mil itar em 

RV/RC, no município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação 

relativa a assuntos de natureza mil itar. ------------------------------------------------ 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

aprovar o referido protocolo de colaboração. -----------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO;  Foi presente o seguinte pedido de 

apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------- 

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

subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) para fazer face às despesas inerentes 

a obras de melhoramento do espaço interior da Igreja da Santa Casa da 

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

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de € 1.000,00 (mil euros). ------------------------------------- 

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------

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

---------- ASSUNTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------- 

---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO “INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL 

DE DEFICIENTES EM IDADE ACTIVA”: 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, com vista à alteração da deliberação do ano de 

2011, o qual foi atribuído o montante de € 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos 

euros), para o valor de € 17.675,00 (dezassete mil, e seiscentos e setenta e cinco 

euros), para o corrente ano, nos termos do solicitado por essa Instituição, para 

fazer face a pagamentos com vencimentos de funcionários. -------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

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

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------

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

---------- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE ALCOUTIM 

E O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 1107 DE 

ALCOUTIM: Foi presente a minuta do contrato – programa em epígrafe, 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, que visa a atr ibuição de apoio 

financeiro para a execução do Plano de Actividades, no montante total de € 
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2.040,00 (dois mil e quarenta euros), sendo o mesmo efectuado em três tranches. 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, por unanimidade, 

aprovar o referido contrato-programa. ------------------------------------------------- 

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM E A FUNDAÇÃO IRENE ROLO - Den úncia:  

Foi presente uma informação do Gabinete de Acção Social, Saúde e Educação, a 

qual 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 denúncia do referido protocolo, nos termos constantes na informação 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Del iberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de Janeiro, 

para efeitos do n.º 4 do referido artigo. ------------------------------------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: O Senhor Presidente da Câmara deu a 

palavra ao público, tendo usado a palavra a Sr.ª D. Maria José Sequeira Fragoso 

Barão, residente em Vaqueiros, referindo que a sua habitação sito em Vaqueiros, 

(Habitação Social de Vaqueiros), necessita de algumas obras de remodelação, e 

exigiu que as mesmas fossem executadas antes da escritura da casa. ---------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio, referindo que, neste 

caso concreto tem de haver algum bom senso, já que a Câmara, facil i tou a 

entrada na habitação, permitindo que os possíveis compradores se instalassem 

antes de ser realizada a escritura da mesma. Á cerca de dois anos foram 

solicitados nova pintura, e melhoramento na instalação eléctrica, com vista à 

execução da escritura. Os melhoramentos foram executados, mas a escritura não. 

Em 2011 foram tomadas medidas pela Câmara para nova escritura, tendo os 

possíveis compradores exigido nova pintura para a execução da mesma. Mais 

uma vez a Câmara efectuou nova pintura. Em Novembro de 2011, após marcação 

de nova escritura, os possíveis compradores exigiram a mudança do telhado, sob 

pena da não realização da mesma. Como é do conhecimento geral, a habitação 
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social é construída sob regras do INH (Instituto Nacional de Habitação).  

Passados dois anos, a escri tura ainda não foi  realizada, e os possíveis 

compradores não se definem, avançando e recuando quanto à aquisição da 

mesma. Devendo a escritura ser efectuada com a maior brevidade possível. ------

---------- O Senhor Presidente informou que serão tomadas dil igências 

necessárias para resolver o problema definit ivamente, com a deslocação de 

técnicos ao local.  -------------------------------------------------------------------------

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze horas 

e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai  

ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Assistente Técnica, da Câmara 

Municipal de Alcoutim, que a redigi.  -------------------------------------------------- 

       O Presidente         A Secretária 

 


