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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ATA N.º 05/2012 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de março de 2012 
 
 

---------- Aos catorze dias do mês de março de dois mil  e doze, 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, respetivamente 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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

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

realizada no dia 22 de fevereiro de 2012, cujo texto foi previamente distribuído 

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

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

aprovar a referida ata. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

dois da Tesouraria (n.º52) respeitante ao dia 13 de março, que apresentava os 



 2

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.849.034,53 (um milhão 

oitocentos e quarenta e nove mil e tr inta e quatro euros e cinquenta e três 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.532.656,23 (um milhão quinhentos e 

trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos); ----

---------- Operações Não Orçamentais - € 311.617,93 (trezentos e onze mil,  

seiscentos e dezassete euros e noventa e três cêntimos). ----------------------------

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

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

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

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

---------- RECONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CONSTRUÇÃ O DE 

TURISMO EM ESPAÇO RURAL – Requerente: Manuel Madeira Silvestre: Foi presente 

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

Equipamentos, Ambiente e Serviço Urbanos, com vista à emissão de declaração 

de interesse Municipal,  do processo em epígrafe. ------------------------------------ 

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

reconhecer o interesse turístico do projeto, bem como submeter o mesmo à 

apreciação da Assembleia Municipal nos termos e para efeitos do disposto da 

alínea b) do nº. 3 do art igo 53º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro. ----------------------------

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

---------- APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE  A 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO SOTAVENTO ALGARV IO, C.R.L. E 

O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM – FINANCIAMENTO PARA CONSTR UÇÃO DO LAR, 

CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO DE BALURCOS: 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 ata, desta fazendo parte 

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

---------- O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves não 

participaram na votação deste ponto, por se considerarem impedidos nos termos 

do n.º 6 do art igo 90 da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, al terada e republicada 

pela lei  n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------ 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara del iberou, 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 artigo. -----------------------------------------------

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PRAIA FLUVIAL DE 

ALCOUTIM / Discussão e 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 fica arquivada em pasta anexa à presente 

ata, desta fazendo parte integrante, referente ao assunto em epígrafe. -------------

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

aprovar o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, determinar a abertura 

do mesmo, bem como a consti tuição de um Júri para abertura e apreciação das 

propostas do processo em apreço. ------------------------------------------------------ 

---------- 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 artigo. -----------------------------------------------

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

---------- CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DE ALCOUTIM / 

Discussão e 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 fica arquivada em pasta anexa à presente ata, desta 

fazendo parte integrante, referente ao assunto em epígrafe. ----------------------- 

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

Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, determinar a abertura do 

mesmo, bem como a constituição de um Júri para abertura e apreciação das 

propostas do processo em apreço. ------------------------------------------------------ 

---------- 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 artigo. -----------------------------------------------

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

---------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPI O 

DE ALCOUTIM E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOU TIM:  Foi 

presente uma adenda ao protocolo em epígrafe, celebrado a 20 dezembro de 
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2011, com vista à atribuição de um valor de € 414,00 (quatrocentos e catorze 

euros), a acrescer ao montante já compart icipado no referido protocolo, para 

fazer face a despesas com o IVA. ------------------------------------------------------ 

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

aprovar a referida adenda. --------------------------------------------------------------- 

---------- 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, alterada 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 ALCOU TIM 

E A JUNTA DE FREGUESIA DE MARTIM LONGO: Foi presente uma minuta 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 ata, desta fazendo parte 

integrante, com vista a uma comparticipação extraordinária de € 401,87 

(quatrocentos e um euros e oitenta e sete cêntimos), bem como a mão-de-obra 

necessária para reparações no parque infanti l  de Martim Longo. -------------------

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

aprovar a minuta do referido protocolo. -----------------------------------------------

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

---------- FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – CELEBRAÇÃO  DE 

PROTOCOLO : Foi presente o protocolo em epígrafe, celebrado entre o 

Município de Alcoutim, o Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo 

António e o Sr. Luís Miguel Gonçalves Simão, que tem por objetivo estabelecer 

as normas de funcionamento, as responsabil idades das partes e o plano 

individual da FCT – Formação em Contexto de Trabalho a desenvolver pelo 

formando durante a mesma. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------- 

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Galrito referiu, tal como na 

reunião anterior, que a atribuição de subsídios às associações seja feita de forma 

equil ibrada e justa. -----------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio, mencionando que 
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corrobora inteiramente com o Senhor Vereador José Galri to, e que todos os 

subsídios são atribuídos de forma equitat iva e equil ibrada. -------------------------

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

---------- A MOIRA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio no 

valor de € 26.015,54 (vinte e seis mil,  e quinze euros e cinquenta e quatro 

cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à Feira de Artesanato e 

Etnografia de Alcoutim a realizar nos dias 09 e 10 de junho do corrente ano. ----

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

conceder um subsídio de € 16.575,00 (dezasseis mil e quinhentos e setenta e 

cinco 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. ------------------------------------------------

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

---------- CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE: Solicitando um subsídio no 

valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para fazer face às despesas inerentes à 

realização da Baja CARMIM, prova do Campeonato de Portugal de Todo o 

Terreno, que se realiza nos dias 17 e 18 de Março do corrente ano. ----------------

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

conceder um subsídio de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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 artigo. -----------------------------------------------

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

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

---------- GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES: Pedido de Isenção de Taxa; 

Licença especial de ruído para espetáculos: Foi presente um pedido de isenção 

de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para espetáculos, para a festa 

de comemoração do terceiro aniversário da associação que se realiza a 10 de 

março de 2012. --------------------------------------------------------------------------- 

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

isentar o pagamento da taxa. ------------------------------------------------------------  
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---------- 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, alterada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de janeiro, 

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

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

-------- CARTA DE PRINCÍPIOS DA REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE – 

Formulário de adesão; Foi presente o processo em apreço para efeitos de 

rat if icação, assinado a 05 de agosto de 2011. ----------------------------------------- 

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

rat if icar o referido processo. ------------------------------------------------------------

--------- 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, 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 intervindo o Sr. Mário Monteiro, representante do 

Hotel dos Guerreiros do Rio, referindo ter t ido conhecimento da prova de todo-

o-terreno Baja CARMIM, a realizar no concelho de Alcoutim a 17 e 18 de março. 

Questionou ainda se seria possível a divulgação prévia dos eventos a decorrer 

no concelho, bem como publicitar as unidades hoteleiras existentes junto das 

entidades promotoras dos eventos. -----------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra, para fazer uma 

breve explicação da prova de todo-o-terreno, referindo ainda que a Câmara 

aposta neste tipo de eventos para promover o concelho e dinamizar a sua 

economia. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas doze 

horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim, Chefe da Divisão Administrativa Financeira de 

Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi, e mandei 

lavrar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

       O Presidente         O Secretário 

 


