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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ATA N.º 06/2012 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de março de 2012 
 
 

---------- Aos vinte e oito 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 05/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 14 de março 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.º62) respeitante ao dia 27 de março, que apresentava os 
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seguintes resultados: --------------------------------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.069.865,50 (dois milhões, 

sessenta e nove mil , oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos,). 

---------- Operações Orçamentais - € 1.721.569,79 (um milhão, setecentos e 

vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos); --

---------- Operações Não Orçamentais - € 343.705,23 (trezentos e quarenta e três 

mil, setecentos e cinco euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------ 

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

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO S PAÇOS DO 

CONCELHO – Relatório final: 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 ata, desta fazendo parte integrante, referente ao assunto em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

adjudicar a empreitada acima referida à Empresa classificada em 1º lugar,  

CONSDEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.,  pelo montante da sua 

proposta de € 612,808,20 + IVA, por um prazo de execução de 14 meses. -------- 

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

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

---------- EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Req. Sebastião Manuel 

Teixeira: Foi presente um requerimento de Sebastião Manuel Teixeira, solicitando 

parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 91º/95º de 2 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 165/95 de 14 de setembro e pela Lei 64/2003, de 

23 de agosto, relativamente à constituição em regime de compropriedade do 

prédio rústico sito em Vale Barbio, Preguiças, Freguesia de Vaqueiros, inscrito 

na matriz sob o n.º 57º secção 043º, com a área total de 2, 2960 ha, em nome de 

José Sebastião, e que se destina, segundo informações do requerente, para fins 

agrícolas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O referido prédio rústico será composto por 3 (três) compartes, cabendo 

1/3 a Maria de Jesus Catarina de Maura, 1/3 a Almerinda de Jesus Gonçalves 

Teixeira Ventura, e 1/3 a Sebastião Manuel Teixeira -------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, emit ir 

parecer favorável, face à declaração do requerente e à informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

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

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

---------- PROGRAMA CONFORTO HABITACIONAL PARA PESS OAS IDOSAS – 

Aprovação das candidaturas: O assunto foi  retirado. A proposta da retirada deste 

ponto foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR – Ano Letivo 2011/2012 – Lista 

definitiva: Foi presente uma informação do Gabinete de Ação Social, Saúde e 

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

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

aprovar a Lista Definit iva da atribuição das bolsas, conforme o previsto no n.º 4 

do art igo 6º do Regulamento de Atribuição das Bolsas de Estudo. ----------------- 

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

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

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

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

FINANÇAS – Pedido de Prorrogação de prazo – 2ª Prorrogação: 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 a prorrogação de prazo graciosa de 60 (sessenta) dias, bem como o 

plano de trabalhos, nos termos da 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 artigo. -----------------------------------------------

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

---------- PEDIDO DE PARECER – SENHAS DE PRESENÇA: Foi presente 

uma informação da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve referente 
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ao assunto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------

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

---------- LEI DOS COMPROMISSOS - OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS: 

Foram presentes as declarações em apreço, nos termos do Artigo 15.º da Lei 

n.º8/2012 de 21 de fevereiro, as quais se anexam à presente ata, desta fazendo 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------- 

---------- As mesmas serão remetidas à Assembleia Municipal para os devidos 

efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO : ----------------------------------------------- 

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

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

e vinte minutos, 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 

 


