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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ATA N.º 09/2012 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de maio de 2012 
 
 

---------- Aos nove dias do mês de maio 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 

dezassete horas e dez minutos, 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 08/2012, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 24 de abri l  de 2012, cujo texto foi previamente distr ibuído 

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.º90) respeitante ao dia 09 de maio, que apresentava os 

seguintes resultados: --------------------------------------------------------------------
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---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.924.888,20 (um milhão 

novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta euros, e vinte cêntimos,). --

---------- Operações Orçamentais - € 1.589.193,53 (um milhão, quinhentos e 

oitenta e nove mil,  cento e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos); ----

---------- Operações Não Orçamentais - € 330.901,11 (trezentos e trinta mil,  

novecentos e um euros e onze cêntimos). ---------------------------------------------

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

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

Galrito usou da palavra para agradecer a alteração do horário da reunião, e 

lamentou o incómodo. -------------------------------------------------------------------

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

---------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA E NUM ERAÇÃO DE 

POLÍCIA – Constituição de Comissão de Acompanhamento: 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, 

aprovar a referida proposta, bem como a consti tuição de acompanhamento, 

sendo a mesma composta pelos seguintes membros: Sr. Vereador José Carlos da 

Palma Pereira, Sr. Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, Sr. Dr. João 

Miguel Vitorino Dias, Sr. Eng.º Henrique Siu Fang Hou e Sr. Eng.º Jorge Fi l ipe 

Maria da Palma. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------  APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINAL DO CONTRAT O 

LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL “+ INCLUSÃO”: 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 relatório acima referido, nos termos constantes na proposta 

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

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

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

Aprovação das candidaturas: 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, 

aprovar o deferimento das candidaturas respeitantes a candidatos a usufruir de 

resposta social (Apoio Domicil iário ou Centro de dia), nomeadamente: ----------- 

• Adelino da Silva residente em Fernandi lho, Freguesia de Vaqueiros, no 

valor de 2.503,66 €. -------------------------------------------------------------- 

• Aurora Maria Varela residente na local idade de Tremelgo, Freguesia de 

Martim Longo, no valor de 5.499,20 €. ---------------------------------------- 

• José Francisco Barbosa residente na localidade de Corte Serranos, 

freguesia de Martim Longo, no valor de 7.062,20 €. ------------------------- 

• Manuel Luís residente em Farelos, Freguesia de Giões no valor de 

7.876,42 €. ------------------------------------------------------------------------ 

Bem como, aprovar propor à Sra. Diretora do Centro Distrital de Segurança 

Social de Faro o regime de exceção, previsto no artigo 7º do referido diploma, 

assim como o seu deferimento, para os candidatos que não usufruem de resposta 

social (apoio Domicil iário ou Centro de Dia), devidamente fundamentado na 

referida proposta, nomeadamente: ----------------------------------------------------- 

• Isabel Alice Marques residente em Laranjeiras, Freguesia de Alcoutim no 

valor de 3.976,88 €. -------------------------------------------------------------- 

• Manuel Inácio Pereira residente em Fortim, Freguesia de Vaqueiros no 

valor de 5.304,18 €. -------------------------------------------------------------- 

• Manuel Rosa Matias residente em Várzea, Freguesia de Vaqueiros no 

valor de 7.215,30€. -------------------------------------------------------------- 

• Zelina Maria João Mestre Guerreiro residente em Zorrinhos de Baixo, 

Freguesia de Martim Longo no valor de 3.956,64 €. -------------------------- 
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Del iberou ainda, por unanimidade, a aprovação do mapa de trabalhos e 

estimativa orçamental das intervenções em cada uma das 8 habitações, no valor 

de 43.394,46 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

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

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: ----------- -------------------------

---------- CONTRATO PROGRAMA / GRUPO DESPORTIVO DE 

ALCOUTIM: 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 referida proposta, nomeadamente a atribuição de apoio financeiro no 

valor de € 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta euros), para a execução do 

Plano de Atividades, no âmbito da prática desportiva federada. -------------------- 

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

À BARRADA – Documentos de Habil i tação – Esclarecimentos: 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 que seja concedido o prazo adicional de 10 dias para apresentação da 

caução, findo o qual a adjudicação caduca. ------------------------------------------- 

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

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

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

PEGO FUNDO EM ALCOUTIM: Foi presente uma proposta do Senhor 
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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, 

aceitar a desistência da concorrente classificada em primeiro lugar e 

consequentemente, adjudicar a cessão de exploração do bar da praia fluvial  de 

Alcoutim, ao concorrente imediatamente a seguir, classificado em segundo 

lugar: Pedro Miguel Rosa Cavaco. -----------------------------------------------------  

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

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

---------- 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 dezassete 

horas e vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada, pelo Senhor Presidente, e por mim, Chefe de Divisão Administrativa 

Financeira de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Alcoutim, que a 

redigi e mandei lavrar. ------------------------------------------------------------------ 

          O Presidente         O Secretário 

 


